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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002366-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO BALDASSE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002366-98.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogado(s) 

do reclamante: WILLIAN HIDEKI YAMAMURA, MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO, MARCELO BRASIL SALIBA REQUERIDO: OSVALDO BALDASSE 

Vistos. INDEFIRO o pleito formulado pelo autor id 12661009. Ainda que lei 

possibilite a requisição de diligências (busca de endereços) a ser 

efetuada pelo juízo, entendo que incumbe à parte autora o ônus de 

buscar, por meios próprios, o endereço do requerido, e, somente após a 

comprovação de que não obteve êxito na localização, deverá o 

Estado-Juiz auxiliar na consecução da referida informação. INTIME-SE a 

parte autora para que promova, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

andamento deste feito indicando o endereço atualizado da parte adversa, 

bem como comprove as diligências realizadas com o escopo de 

localização do requerido. Decorrido o prazo, com ou se manifestação, 

CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 23 de maio de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000261-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Número do Processo: 1000261-17.2018.8.11.0007, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA]. AUTOR: FRANCISCO ALVES DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Primeiramente, 

RECEBO a inicial, eis que devidamente emendada. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência/revisional de débito cumulada com danos 

morais com pedido de liminar movida por Francisco Alves da Silva em face 

de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., visando obter a 

revisão da leitura de consumo e do valor cobrado na fatura de energia dos 

meses de outubro/2017 (R$ 431,12) e novembro/2017 (R$ 588,85), uma 

vez que considera grande a oscilação da fatura. Requereu, ainda, que 

seja evitado o corte no fornecimento do serviço até o deslinde da questão, 

em sede de tutela de urgência. É o brevíssimo relatório. DECIDO. Sem 

delongas, quanto ao pedido de tutela de urgência, cabe enfrentar, 

inicialmente, seu primeiro requisito, qual seja, a “probabilidade do direito”, o 

qual repousa na plausibilidade do direito alegado. No ponto, trata-se de 

reclamação com pedido liminar de impedimento de corte do abastecimento 

de energia, já que este poderá ser efetuado ante ao não pagamento da 

conta que a requerente entende desproporcional. Inicialmente, cabe 

ressaltar que as contas anteriores juntadas aos autos realmente apontam 

valor muito inferior ao cobrado nos meses impugnados, demonstrando, ao 

menos sumariamente, a verossimilhança das alegações iniciais. Por mais 

que a jurisprudência dominante permita o corte no fornecimento de energia 

e/ou quaisquer outros serviços essenciais, considerando que o 

reclamante alega não ter condições de arcar com os valores referentes 

aos meses de outubro e novembro de 2017, e restando evidenciado que 

os valores são superiores em relação aos meses anteriores e 

subsequentes, não pode a requerida utilizar tal fato para 

suspender/interromper o fornecimento de energia da parte autora como 

condição substitutiva da ação de cobrança que legalmente pode fazer jus, 

não se podendo cessar o abastecimento de energia por débito antigo. 

Logo, está demonstrada a probabilidade do direito para o deferimento da 

medida, principalmente porque existe discussão sobre a dívida. Já o 

segundo requisito, o perigo de dano ou o resultado útil do processo, este 

se constitui nas dificuldades que terá a requerente caso tenha que 

esperar o resultado favorável final da demanda, considerando que o 

fornecimento de energia é de suma importância para a própria vida com 

dignidade de qualquer cidadão e pelo fato de a autora e sua família 

poderem ser privadas injustamente de serviço essencial. Sobre a questão, 

o seguinte julgado: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO – HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE 

DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO-FATURADO 

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

– LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA DEMONSTRADA – 

DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O corte de energia elétrica 

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

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

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

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

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

STJ. Provado que a empresa fornecedora de energia procedeu à 

interrupção indevida do serviço, correta é a imposição de indenização por 

dano moral, que decorre do próprio ato de suspender indevidamente o 

serviço essencial, ou seja, prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido 

em virtude do evento danoso. A indenização por dano moral deve ser 

fixada levando-se em consideração o caráter compensatório para a vítima, 

punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, bem como as 

condições econômicas das partes. (Ap 114239/2017, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

13/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)”. Sendo assim, presentes os 

requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, não resta 

alternativa senão proibir o corte no abastecimento de energia enquanto 

perdurar a discussão destes autos. Diante do exposto, com amparo no 

artigo 300 do CPC/2015: 1) CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA postulada, pelo que DETERMINO que à requerida SE 

ABSTENHA de SUSPENDER/INTERROMPER o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da requerente (UC 6/873630-8), referente 

às faturas do mês de outubro/2017, no valor de R$ 431,12 (quatrocentos 

e trinta e um reais e doze centavos) e novembro/2017, na quantia de R$ 

588,85 (quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), até 

ulterior deliberação deste Juízo, ou, decisão final da presente causa, sob 

pena de MULTA DIÁRIA que FIXO em R$ 200,00 (duzentos reais). 2) 

INTIME-SE a parte ré para cumprimento da presente decisão. 3) 

Tratando-se de ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO 

audiência de conciliação/mediação para o dia 23 de maio de 2018, às 

14h20min e será realizada pelo CEJUSC desta Comarca. 4) CITE-SE a 

parte ré para comparecer à audiência supra designada, devidamente 

acompanhada de seu(sua) advogado(a), ou, Defensor Público (CPC/2015, 

art. 334, § 9º), pois, caso contrário, deverá constituir representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir 

(CPC/2015, art. 334, § 10), observando-se que a citação deverá ocorrer 

com antecedência mínima de 20 dias da data supra designada (CPC/2015, 

art. 334). 4.1) CONSIGNE-SE, no mandado de citação que, caso a parte ré 

tenha desinteresse na autocomposição, deverá informar, por petição, 

apresentada com dez (10) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e que, havendo litisconsortes, o 

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). Neste caso, deverá a parte ré 

apresentar contestação observando-se ao disposto no art. 335, II, do 

CPC/2015. 4.2) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação, 
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que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o 

não comparecimento injustificado da parte ré 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. 4.3) CONSIGNE-SE, 

ainda , no ato de citação que, caso não haja autocomposição na 

audiência, a parte ré terá prazo de quinze (15) dias, a contar da data da 

audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para apresentar 

resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na 

inicial (CPC/2015, art. 344). 4.4) CONSIGNE-SE, por fim, no ato citatório, a 

possibilidade de inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII do 

CDC, uma vez que tal providência já foi requerida pela parte autora. 5) 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, 

art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para comparecerem à audiência supra 

designada, consignando ser obrigatória a presença de ambos (CPC/2015, 

art. 334, § 9º) e, caso a parte não possa comparecer, deverá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir. 5.1) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de 

intimação, que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido 

de que o não comparecimento injustificado da parte autora 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. 6) Havendo autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para 

análise acerca de eventual homologação. 7) Caso não haja composição, 

após o aporte de resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do 

CPC/2015. 8) Por fim, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da 

presunção de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa 

física) de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 9) 

CIÊNCIA à Defensoria Pública. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta, 23 de março de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000884-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AROEIRA TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA. - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RR SERVICOS DE TERRAPLENAGEM RURAL E URBANO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000884-18.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: AROEIRA TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA. - ME 

Advogado(s) do reclamante: ALANA GABI SICUTO EXECUTADO: RR 

SERVICOS DE TERRAPLENAGEM RURAL E URBANO LTDA - ME Vistos. 

Intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 15 dias, 

quanto ao teor de petição de ID 12290292. Após decorrido tal prazo, com 

ou sem a devida manifestação, 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

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001185-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE PAIVA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE PAIVA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001185-28.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: ELENICE PAIVA DA SILVA REQUERIDO: ROSILENE PAIVA 

DA SILVA Vistos. Trata-se de ação de interdição c/c pedido liminar 

ajuizada por Elenice Paiva da Silva em face de Rosilene Paiva da Silva, 

ambos qualificados nos autos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

termos, eis que preenche os requisitos legais. 2) DEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoa física) de que não possui recursos suficientes para 

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

99, do CPC/2015. 3) CITE-SE e INTIME-SE o interditando para comparecer à 

audiência de entrevista, que DESIGNO para o dia 1º de agostos de 2018, 

às 13h30min. CONSIGNE-SE, no ato citatório que, dentro do prazo de 

quinze (15) dias, contado da entrevista, o interditando poderá impugnar o 

pedido. 4) Em razão da urgência, NOMEIO a Sra. Elenice Paiva da Silva, 

como curadora provisória do interditando, exclusivamente para fins 

previdenciários. 5) INTIME-SE a curadora provisória para comparecer à 

Secretaria deste Juízo para assinar o termo de compromisso e para 

comparecer à audiência de entrevista já designada. Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 23 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001391-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001391-42.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: AMARILDA BEVENUTO RIBEIRO REQUERIDO: MARCOS 

ANTONIO DE SOUZA Vistos. Trata-se de Ação cautelar de busca e 

apreensão de menor ajuizada por Amarilda Benevuto Ribeiro em desfavor 

de Marcos Antônio de Souza, ambos qualificado nos autos em epígrafe, 

visando, em suma a busca e apreensão da menor Yzanni Yonara Ribeiro 

de Souza, menor impúbere, filha do casal. Alega, em suma, que é genitora 

da menor, a qual atualmente possui 03 (três) anos de idade e que no dia 

22/02/2018 fez um acordo com o requerido quanto aos alimentos e guarda 

dos filhos em comum, ficando estabelecido que a guarda dos filhos seria 

exercida por ela e que a menor passaria o final de semana do dia 

28/04/2018 com o requerido por conta do feriado prolongado. Porém, 

informa que o requerido não devolveu a criança, alegando que não irá 

pagar o débito alimentar acordado, afirmando também que não tem 

condições financeiras de trazer a menor até a cidade, comunicando que 

estava na cidade de Sinop-MT. Enfatiza que não tem contato com a sua 

filha, relatando que o requerido e sua companheira não permitem que ela 

busque a criança. Por tais razões, requer a concessão da liminar para 

determinar a busca e apreensão da menor Yzanni Yonara Ribeiro de 

Souza. O pedido veio instruído com diversos documentos. Determinada a 

emenda da inicial (id 13171950), a parte autora declinou o endereço para o 

efetivo cumprimento da busca e apreensão. Vieram-me os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação da parte requerente (pessoas físicas) de que 

não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. Passo a análise 

do pedido de busca e apreensão da menor. Como de conhecimento, a 

busca e apreensão, como medida de urgência, exige a demonstração da 

presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, ambos previstos no art. 300 do 

CPC/2015, “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”. § 1º. Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. No 

caso dos autos, entendo que os requisitos para o deferimento da tutela de 

urgência se fazem presentes no caso vertente. A probabilidade do direito 

está devidamente demonstrada pelos documentos carreados na inicial, 

quais sejam, a certidão de nascimento, termo de acordo entabulado entre 

as partes na audiência de conciliação e sentença homologatória. O perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo igualmente está 

demonstrado, uma vez que a criança deve ficar com quem detém a 

guarda, regularmente obtida, conforme decisão judicial e a atitude do 

requerido em não devolver a criança à genitora sob as alegações de não 

entregará a menor para não cumprir com o seu dever de pagar os 

alimentos e por não ter condições financeiras para trazer a criança até a 

sua residência, além de demonstram abuso de confiança, contraria 

decisão judicial. Diante do exposto, com fundamento no artigo 300 do 
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CPC/15, atento à exposição feita no pedido inicial e documentos carreados 

ao feito, bem como, visando resguardar o melhor interesse da criança, 

DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão da menor Yzanni Yonara 

Ribeiro de Souza, que deverá ser entregue a autora Amarilda Benevuto 

Ribeiro. A medida deverá ser cumprida por dois oficiais de justiça, no 

endereço declinado nos autos, que deverá ser entregue a autora Amarilda 

Benevuto Ribeiro, adotando os senhores oficiais todas as cautelas para 

evitar transtornos e traumas à criança. EXPEÇA-SE o MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, que deverá ser cumprida na forma do art. 536, § 

2º, do CPC/2015, lavrando-se termo circunstanciado. DETERMINO ainda, 

aos Oficiais de Justiça que cumprirão a ordem que, se possível, se façam 

acompanhar de dois Conselheiros Tutelares, que servirão como 

testemunhas. No mesmo ato, CITE-SE o requerido para, no prazo de 05 

(cinco) dias, responder à demanda, com as advertências legais. Se 

necessário for para o cumprimento da presente, fica desde já 

AUTORIZADA a requisição de reforço policial, devendo ser procedido na 

forma da CNGC/MT. CONSIGNE-SE, nos termos do art. 212, § 2º, do 

CPC/2015, que, considerando a ressalva a inviolabilidade do domicílio, 

prevista no art. 5º, XI, da CF, o que impede a entrada em domicílio onde 

eventualmente estiver a criança, para cumprimento da ordem, durante o 

período noturno, salvo autorização do proprietário da residência, sendo 

que, caso contrário (ausência de autorização do proprietário da 

residência), a presente ordem somente poderá ser cumprida com invasão 

de domicílio no período DIURNO (06H00 h às 18h00). INTIME-SE, ainda, o 

Conselho Tutelar desta Comarca para acompanhar o presente caso. 

INTIME-SE a(o) Assistente Social e a(o) Psicóloga(o) credenciadas(os) 

junto ao TJMT para que realizem um estudo psicossocial na residência da 

parte autora, bem como, da requerida, encaminhando relatório conclusivo 

a este Juízo no prazo máximo de 20 (vinte) dias. Após o decurso do prazo 

para resposta, com ou sem a vinda dela aos autos, CERTIFIQUE-SE 

(inclusive, acerca da tempestividade, caso apresentada) e na sequência, 

INTIME-SE a parte autora para se manifestar a respeito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Em seguida, ao Ministério Público para parecer, no prazo de 

05 (cinco) dias. Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público. 

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 23 

de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 124380 Nr: 2011-76.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marildo Henrique

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 104714 Nr: 6569-96.2012.811.0007

 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: Dinair de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir Campos Rodrigues, Lenice Rodrigues 

Muta, Leonice Rodrigues Preza, Lucenir Rodrigues Nowak, Suely Campos 

Rodrigues Conde, Suilene Campos Rodrigues Vianna, Renato Antonio 

Astolpho, Filemon Brito Rodrigues Junior, Débora Lucia Mendonça 

Rodrigues, Elaine Campos Rodrigues, Marcelo Mendonça Rodrigues, 

Timóteo Batista Brito Rodrigues, Luciana Mendonça Rodrigues Jacques, 

Luciene Mendonça Rodrigues, Simone Daniele Melo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Cordeiro Silva - 

OAB:4113

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

OAB:17.811-0 MT

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Secretaria da Vara certifique-se quanto à 

tempestividade da contestação de fls. 139/143.

Ademais, em prosseguimento ao feito, independentemente da certificação 

a ser feita, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifeste o que entender de direito.

Com o transcorrer do prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001251-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALZEMIRO DA SILVA MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CORVETA VOLPE OAB - SP247218 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001251-08.2018.8.11.0007 

AUTOR: ALZEMIRO DA SILVA MEDEIROS RÉU: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Vistos, 1 – Defiro a gratuidade de justiça, 

RESSALVANDO A POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. 2 - Diante do que 

dispõe o art. 334 do NCPC, DESIGNO sessão de conciliação para o dia 

25/06/2018, às 14h20min, que será realizada no CEJUSC. 3 – Nos termos 

do § 3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será intimado por meio do 

advogado e o passivo será citado, no máximo, 20 dias antes da audiência 

designada. 4 – Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com 

seus respectivos advogados ou defensor público, ressaltando a 

importância do que prevê o §5º do art. 334 do CPC. 5 – 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. 6 – O início do prazo para 

contestação, que é de 15 dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. 7 - 

No tocante ao pedido antecipatório, respeitando entendimentos 

divergentes, tenho como necessário oportunizar a manifestação ao 

requerido, razão pela qual assinalo que a análise ocorrerá após o prazo 

para contestação. Às providências para a citação e realização da 

solenidade. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001353-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO BOTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO)

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o patrono da parte autora 

acerca da decisão de id. 13148744. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001346-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO GERONIMO MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001346-38.2018.8.11.0007 

AUTOR: REGINALDO GERONIMO MOREIRA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO Vistos, Reginaldo Geronimo Moreira ajuizou demanda em face de 

ENERGISA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A objetivando o recebimento 

de indenização por danos materiais e morais. Narrou que em 26 de janeiro 

de 2018 conduzia seu veículo, transportando sua filha, sua sogra e sua 

esposa, quando precisou frear bruscamente devido ao acúmulo de água 

na pista, momento em que um caminhão da requerida atingiu a traseira do 

automóvel, causando danos de grande extensão. Afirmou que a requerida 

se comprometeu a reparar os danos do veículo no valor de R$ 17.500,00 

(dezessete mil e quinhentos reais), contudo, não o fez. Alegou que por 

residir em comunidade afastada (75km do centro de Alta Floresta), a 

privação do uso de seu veículo tem causado a quebra de sua “paz, 

tranquilidade e harmonia”, gerando “perturbação interior”, sendo obrigado 

a utilizar o transporte público para suas atividades diárias. Entendendo 

presentes os requisitos, pediu antecipação liminar de tutela para ser 

agraciado com um veículo em condições similares ao que foi destruído 

para seu uso cotidiano ou, subsidiariamente, o recebimento de dinheiro 

suficiente para o pagamento de 90 diárias de locação de um carro. Ainda, 

requereu a exibição de documento e juntou documentos (fls.24/45). É o 

relato do necessário. Fundamento e decido. Defiro a gratuidade de justiça, 

ressalvando a possibilidade de revogação. Das tutelas de urgência. Por 

entender oportuno, trago à baila o que dispõe nossa legislação processual 

acerca do assunto: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º - Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

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

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

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Como se observa, o 

CPC (Lei n. 13.105/2015), objetivando a proteção dos direitos que se 

encontram em risco, criou o instituto da tutela de urgência, cujos requisitos 

se traduzem na existência do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. 

O primeiro emerge do risco de danos maiores em caso de não deferimento 

imediato do pedido. O segundo, por sua vez, se firma na presunção de 

que, em tese, a parte reclamante tem razão. Feitas tais considerações 

abstratas, passarei à análise dos pedidos liminares. Compulsando os 

autos, observo que o veículo do autor sofreu danos em tese causados 

pela empresa requerida e que esta foi notificada extrajudicialmente (fls. 

25, 26/28, 29/33 e 34/35). No entanto, respeitando entendimentos 

contrários, entendo que a responsabilidade civil da parte ré e o 

consequente dever de indenizar não podem ser constatados 

sumariamente, sendo imprescindível a dilação probatória, mediante amplo 

contraditório, restando prejudicada a imediata comprovação da 

probabilidade do direito alegado pelo autor, fato que aponta como ausência 

dos requisitos para concessão, neste momento, das tutelas pleiteadas. 

Por entender conveniente, trago à baila o julgado abaixo: 52290980 - 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. INDEFERIMENTO 

DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO 

ARTIGO 300, DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, o Agravante não 

preencheu os requisitos para a concessão da tutela de urgência, 

consoante regra inserta no artigo 300 do CPC; 2. Acertada se mostra a 

decisão do Juízo a quo ao indeferir a liminar pleiteada, tendo em vista a 

falta de prova inequívoca do perigo ou risco de dano irremediável; 3. Fotos 

e e-mails acostados pelo Agravante não denotam, de forma segura e 

exata, o êxito na pretensão de determinar a baixa dos apontamentos 

existentes junto aos órgãos de proteção ao crédito. (TJMT; AI 85855/2016; 

Guarantã do Norte; Relª Desª Clarice Claudino da Silva; Julg. 08/03/2017; 

DJMT 16/03/2017; Pág. 36). Da exibição de documentos. As provas serão 

apreciadas somente quando do julgamento o mérito da demanda, razão 

pela qual entendo ausente o risco ao resultado útil do processo ou o 

perigo de dano, sendo certo que esta questão será decidida em atividade 

saneadora, como dispõe o art. 357, do CPC, respeitando-se assim a ampla 

defesa e o contraditório. Posto isso, por ora, indefiro os pedidos para 

concessão de tutela de urgência Diante do que dispõe o art. 334 do NCPC, 

DESIGNO sessão de conciliação para o dia 25/06/2018, às 15h30min, que 

será realizada no CEJUSC. Nos termos do § 3º do art. 334 do NCPC, o polo 

ativo será intimado por meio do advogado e o passivo será citado, no 

máximo, 20 dias antes da audiência designada. Os envolvidos deverão 

comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou 

defensor público, ressaltando a importância do que prevê o §5º do art. 

334 do CPC. 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 dias, será nos termos do art. 335 do 

CPC. Na hipótese de ser apresentada resposta que traga preliminar e/ou 

documentos, INTIME-SE a parte autora para, POR ATO DA SECRETARIA, 

para, no prazo de 15 (dez) dias, a teor do art. 350, do CPC, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado, INTIMEM-SE as partes, POR ATO DA SECRETARIA, para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, sob pena de preclusão. Às providências para a 

citação e realização da solenidade. Cristiane Padim da Silva Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 116385 Nr: 4615-44.2014.811.0007

 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: Zilda Silva de Aguiar

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Vistos,

Objetivando readequar a pauta redesigno o ato para o dia 14/06/2018, às 

15 horas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 119474 Nr: 7127-97.2014.811.0007

 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: Maximino Agostini

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Vistos,

Objetivando readequar a pauta redesigno o ato para o dia 14/06/2018, às 

15h30 min.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 118879 Nr: 6626-46.2014.811.0007

 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: Almerinda dos Reis Costa

 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,

Objetivando readequar a pauta redesigno o ato para o dia 14/06/2018, às 

16 horas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 108767 Nr: 4227-78.2013.811.0007
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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: Everaldo Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola De Carli - OAB:9469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:18.383, Luciana Joanucci Motti - OAB:MT 7832, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/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. 116/127.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 98803 Nr: 7152-18.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilda Dias Dalla Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dione Carmo Ramos - 

OAB:22885/0-MT, Gerson Luiz Severo - OAB:27.461/SC

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

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

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

de fls. 58/64.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 108019 Nr: 3434-42.2013.811.0007

 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): Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pryscilla Barbosa Silva 

Rocha - OAB:15.096B

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

os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) do(a) executado a 

manifestar-se nos autos, no prazo de 5 dias, requerendo o que de direito, 

tendo em vista o seu desarquivamento, advertindo-o de que, em não 

havendo manifestação os autos retornarão ao arquivo.

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001350-46.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

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

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

consoante Id 13365128.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000770-16.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DE SIQUEIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar-se acerca da diligência negativa de Id 13327876.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003333-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MELURI DE SOUZA SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar-se acerca da diligência negativa de Id 13333467.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108634 Nr: 4091-81.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Aparecido Pereira

 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: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 487, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA, 

por meio do seu advogado, para, querendo, no prazo legal, manifestar-se 

acerca da penhora e avaliação de fls. 99/100.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 108036 Nr: 3454-33.2013.811.0007

 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: Francisco Moreira Lima

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

Colonização Ltda - EPP, Elineusa PS, Marciel da Silva Siqueira, Franciele de 

M. Rigo Alexandre, João Batista Siqueira, Manoel Messias N. Oliveira, 

Reinaldo Gonçalves dos Santos Junior, Odair José de França

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:3624/MT

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:30

Resumo da Inicial:“...FRANCISCO MOREIRA DE LIMA, devidamente 

qualificado nos autos em

epígrafe, propôs a presente AÇÃO DE USUCAPUÃO EXTRAORDINÁRIO 

em face de Indeco

Integração Desenvolvimento e Colonização Ltda - EPP, pelos fatos a seguir 

descritos: O autor

adquiriu a posse do lote urbanp nº 5, Quadra 5, Setor NE-D, Rua Flor de 

Maio, nº 76, Jardim das

Flores, Alta Floresta, sendo que o requerente há mais de 10 (dez) anos, 

exerce a posse mansa e

pacífica do referido imóvel, situado no núcleo urbano deste Município de 
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Alta Floresta-MT,

Registrado junto ao Registro de imóveis Cartório do Primeiro Ofício da 

Comarca de Alta Floresta-

MT, sob matrícula nº 697, Livro 2-C. Há nos autos contrato de compra e 

venda firmado pelo autor.”

Descrição do Imóvel Usucapiendo:lote urbanp nº 5, Quadra 5, Setor NE-D, 

Rua Flor de Maio, nº

76, Jardim das Flores, Alta Floresta-MT, Registrado junto ao Registro de 

imóveis Cartório do

Primeiro Ofício da Comarca de Alta Floresta-MT, sob matrícula nº 697, 

Livro 2-C

Decisão/Despacho:Ação Ordinária Código n° 108036Vistos.Recebo a 

presente inicial, uma vez

que preenche os requisitos legais para a propositura da ação. Defiro os 

benefícios da justiça

gratuita.Citem-se os requeridos, via postal – AR, para querendo, contestar 

a ação, no prazo legal,

ciente de que, não contestada, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor na

inicial, nos termos dos artigos 285 e 297 do Código de Processo 

Civil.Ciência ao ilustre

representante do Ministério Público.Expeça-se o necessário.Cumpra-se

Nome e cargo do digitador:Mariangela da Silva e Souza,

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002481-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa 

de seus representantes legais, do inteiro teor da juntada do ID nº 

12980578/12980602, bem como para indicar os dados bancários: número 

da conta (corrente), nº da Agência, Banco e nº do CPF/CNPJ do titular da 

conta, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior transferência de 

valores. Alta Floresta - MT, 24 de maio de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010416-28.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa 

de seus representantes legais, do inteiro teor da juntada do ID nº 

13030577/13030580, bem como para indicar os dados bancários: número 

da conta (corrente), nº da Agência, Banco e nº do CPF/CNPJ do titular da 

conta, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior transferência de 

valores. Alta Floresta - MT, 24 de maio de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (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 a intimação da parte autora, na pessoa 

de seus representantes legais, do inteiro teor da juntada do ID nº 

13136613/13136629, bem como para indicar os dados bancários: número 

da conta (corrente), nº da Agência, Banco e nº do CPF/CNPJ do titular da 

conta, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior transferência de 

valores. Alta Floresta - MT, 24 de maio de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002464-83.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002464-83.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: VALNIR TELLES DE OLIVEIRA 

JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Certificado o 

decurso do prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela 

Fazenda Pública, HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado pelo credor 

na petição inicial. Intimem-se as partes acerca da homologação do cálculo. 

Na sequência, certificado o trânsito em julgado da decisão, solicite-se, 

através do email calculorpv.dap@tjmt.jus.br, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça a elaboração do 

cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os documentos 

relacionados no art. 3º, § 1º e no item 3 do Anexo II, ambos do Provimento 

n.º 11/2017-CM. Elaborado o cálculo, expeça-se Ofício Requisitório 

diretamente ao ente público, na pessoa de quem recebeu a citação, 

devendo ser instruído com os documentos relacionados no art. 4º, § 1º do 

Provimento acima mencionado. Após, requisite-se à autoridade, na pessoa 

de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento do valor 

do débito atualizado pelo credor por meio do Ofício Requisitório, no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do seu recebimento, com 

a ressalva de que poderá ser determinado o sequestro/bloqueio eletrônico 

do numerário suficiente ao cumprimento da decisão. Decorrido o prazo 

supra, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 21 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002596-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002596-43.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: JOAO CARLOS PETRUCCI 

JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Certificado o 

decurso do prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela 

Fazenda Pública, HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado pelo credor 

na petição inicial. Intimem-se as partes acerca da homologação do cálculo. 

Na sequência, certificado o trânsito em julgado da decisão, solicite-se, 

através do email calculorpv.dap@tjmt.jus.br, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça a elaboração do 

cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os documentos 

relacionados no art. 3º, § 1º e no item 3 do Anexo II, ambos do Provimento 

n.º 11/2017-CM. Elaborado o cálculo, expeça-se Ofício Requisitório 

diretamente ao ente público, na pessoa de quem recebeu a citação, 

devendo ser instruído com os documentos relacionados no art. 4º, § 1º do 

Provimento acima mencionado. Após, requisite-se à autoridade, na pessoa 
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de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento do valor 

do débito atualizado pelo credor por meio do Ofício Requisitório, no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do seu recebimento, com 

a ressalva de que poderá ser determinado o sequestro/bloqueio eletrônico 

do numerário suficiente ao cumprimento da decisão. Decorrido o prazo 

supra, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 21 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011275-44.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

8011275-44.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ELIANE MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de embargos de declaração com 

o intuito de discutir os termos da sentença, principalmente, no que se 

refere ao dano moral. É o necessário. DECIDO. Em análise percuciente dos 

autos, constato que os embargos de declaração interpostos não merecem 

ser acolhidos, por se tratar de instrumento inadequado para modificar a 

sentença, senão vejamos. O artigo 48 e 49 da Lei nº 9.099/95 preconizam 

o seguinte: “Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.” Com efeito, os 

embargos declaratórios devem ser manejados com o escopo de elucidar 

obscuridade, de afastar contradição ou de suprimir omissão ou dúvida 

existente no julgado. In casu, vejo que inexiste qualquer omissão, dúvida, 

contradição ou obscuridade na sentença. Sobre o dano moral a sentença 

é clara: “Na espécie, o dano moral prescinde de comprovação, sendo 

suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do nome do consumidor 

em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re ipsa)”. Desta feita, 

por verificar a não ocorrência das hipóteses de cabimento, os embargos 

não devem ser acolhidos e, permanecendo o inconformismo quanto a 

aludida decisão, resta ao embargante a interposição do recurso cabível. 

Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos no id n.º 6074127, com fundamento no artigo 48 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do 

MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

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

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de março de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010743-70.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA MONE FERREIRA SOARES FURIM OAB - MT17224/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010743-70.2016.8.11.0007 REQUERENTE: SOLANGE DOS SANTOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. Analisando 

detidamente o presente feito, verifica-se que não constam dos autos 

qualquer documento comprobatório do direito pretendido pela autora, o que 

ensejaria, em tese, a extinção da ação sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, IV, do CPC. No entanto, considerando o disposto no 

art. 321 do CPC, compatível com os Juizados Especiais diante dos 

princípios regentes indicados no art. 2º da Lei nº 9.099/95 - notoriamente, 

simplicidade, economia processual e celeridade – subsidiariamente 

aplicáveis ao caso (artigo 27 da Lei nº. 12.153/09), de modo a aproveitar 

os atos processuais já praticados e a privilegiar o direito material em 

detrimento da forma, é caso de oportunizar a parte autora a emenda da 

petição inicial. A propósito, eis o entendimento jurisprudencial recente: 

RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ. URV. PEDIDO 

GENÉRICO. INÉPCIA DA INICIAL. OPORTUNIZADA EMENDA. SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. A petição inicial deve conter, entre outros 

requisitos, o pedido, causa de pedir e valor, com a apresentação de 

memorial de cálculo, para o fim de permite a definição da competência e a 

prolação de sentença líquida, tendo em vista a vedação expressa de 

prolação de sentença ilíquida no Juizado Especial, contida no art. 38, 

parágrafo único da Lei nº 9.099/95. Nesta esteira de raciocínio, no 

presente caso, a petição inicial não preenche os requisitos estipulados no 

procedimento do juizado Especial, porquanto a narrativa dos fatos está 

posta de forma genérica, sem a comprovação pontual (em números) do 

alegado equívoco contábil imputado o demandado, bem como a 

demonstração da perda salarial experimentada, em tese, pela parte autora 

e o quantum que entende devido, atribuindo à causa o valor de alçada, 

sem demonstrar a origem do valor fixado. Desta feita, a rigor, o caminho 

seria a extinção do processo, sem resolução de mérito, forte no art. 485, 

IV, do CPC/15, haja vista ser a petição inicial apta pressuposto para o 

desenvolvimento válido e regular do processo. No entanto, considerando o 

disposto no art. 321, caput, do CPC/15, compatível com os Juizados 

Especiais diante dos princípios regentes indicados no art. 2º da Lei nº 

9.099/95 - notoriamente, simplicidade, economia processual e celeridade - 

de modo a aproveitar os atos processuais já praticados e a privilegiar o 

direito material em detrimento da forma, é caso de oportunizar à parte 

autora a emenda da petição inicial. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE 

OFÍCIO. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 

71007410384, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas 

Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 

27/02/2018). Desse modo, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a inicial, apresentando as provas que pretende a 

demonstrar a veracidade dos fatos narrados na exordial, nos termos dos 

artigos 319, VI e 320, ambos do CPC. Apresentados documentos, 

oportunize-se à parte contrária direito a manifestação, em igual prazo. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

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

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 

de julho de 2018, às 15:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de 

julho de 2018, às 15:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CONDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

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

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CONDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CORSINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDO SILVA CAMPOS JUNIOR (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 14:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001144-32.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LEANDRO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001144-32.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIO LEANDRO DE 

MORAES REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos. INDEFIRO o pedido de assistência 

judiciária gratuita apresentado pelo recorrente, uma vez que foi 

condenado nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, de sorte 

que a litigância de má-fé não se coaduna com a justiça gratuita, pois o 

litigante não pode ser premiado com qualquer benesse processual. A 

respeito do assunto segue a jurisprudência da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO 

DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 

9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– NEGA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA E 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO 

ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – SENTENÇA DE 

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

existência de relação jurídica que os envolve através de documentos que 

comprovam a contratação, como contrato devidamente assinado e 

documentos pessoais. Não é razoável a tese de que simplesmente 

desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima 

contratação de serviços. É possível perceber a semelhança comparando 

a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a assinatura 

presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo Recorrido na 

contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, 

visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: Assinatura 

presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. Recurso 

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

de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO COUTINHO 

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

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

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

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

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

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

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

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

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

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

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

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

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

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

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

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

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

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

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

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

pela qual, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas 

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

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

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

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

Direito – Relator. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” No mesmo sentido decidiu 

recentemente a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso no bojo 

do Mandado de Segurança nº 1000182-10.2018.8.11.9005 impetrado em 

face de decisão proferida por este Juízo, in verbis: “MANDADO DE 

SEGURANÇA-INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA-HIPOSSUFICIÊNCIA 

N Ã O  C O M P R O V A D A - C O N D E N A Ç Ã O  L I T I G Â N C I A  D E 

MÁ-FÉ-POSSIBILIDADE-DECISÃO MANTIDA-SEGURANÇA DENEGADA. 1. 

Nosa casos de condenação por litigência de má-fé, não há que se falar 

em concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita conforme 

dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e o artigo 98, §4º do CPC, mesmo 

que comprovada sua hipossuficiência, isso não a exime do pagamento da 

multa. 2. Decisão confirmada por seus próprios fundamentos. 3. Ordem 

denegada de plano.” Ademais, o Enunciado nº 114 do Fonaje dispõe que 

"A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por 

litigância de má-fé." Sendo assim, ainda que deferida a gratuidade da 
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Justiça, o recorrente não pose ser eximido de pagar as custas 

processuais. INTIME-SE o recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, 

conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 24 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: 1001138-25.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001138-25.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIO DOS SANTOS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 

INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita apresentado pelo 

recorrente, uma vez que foi condenado nas penalidades decorrentes da 

litigância de má-fé, de sorte que a litigância de má-fé não se coaduna com 

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

benesse processual. A respeito do assunto segue a jurisprudência da 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: “ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO 

– ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – 

RELAÇÃO JURÍDICA E CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA 

DE CONTRATO ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – 

SENTENÇA DE MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da 

dívida e a existência de relação jurídica que os envolve através de 

documentos que comprovam a contratação, como contrato devidamente 

assinado e documentos pessoais. Não é razoável a tese de que 

simplesmente desconhece a natureza de um débito quando se houve a 

legítima contratação de serviços. É possível perceber a semelhança 

comparando a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a 

assinatura presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo 

Recorrido na contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia 

grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: 

Assinatura presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. 

Recurso Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado 

Especial Cível de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO 

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

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

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ – DE OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO 

NCPC. Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, 

vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não 

traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do 

julgado que não seja a manutenção da improcedência, razão pela qual, 

aplico a pena de litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da 

causa . SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 

fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 

pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. 

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se 

coaduna com a gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um 

prêmio ao litigante que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de 

forma gratuita, razão pela qual, revogo a gratuidade de justiça 

anteriormente concedida, razão pela qual, condeno a parte recorrente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos 

moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, 

acrescidos ainda de litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado 

em 01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” No mesmo sentido decidiu 

recentemente a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso no bojo 

do Mandado de Segurança nº 1000182-10.2018.8.11.9005 impetrado em 

face de decisão proferida por este Juízo, in verbis: “MANDADO DE 

SEGURANÇA-INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA-HIPOSSUFICIÊNCIA 

N Ã O  C O M P R O V A D A - C O N D E N A Ç Ã O  L I T I G Â N C I A  D E 

MÁ-FÉ-POSSIBILIDADE-DECISÃO MANTIDA-SEGURANÇA DENEGADA. 1. 

Nosa casos de condenação por litigência de má-fé, não há que se falar 

em concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita conforme 

dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e o artigo 98, §4º do CPC, mesmo 

que comprovada sua hipossuficiência, isso não a exime do pagamento da 

multa. 2. Decisão confirmada por seus próprios fundamentos. 3. Ordem 

denegada de plano.” Ademais, o Enunciado nº 114 do Fonaje dispõe que 

"A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por 

litigância de má-fé." Sendo assim, ainda que deferida a gratuidade da 

Justiça, o recorrente não pose ser eximido de pagar as custas 

processuais. INTIME-SE o recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, 

conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 24 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 155104 Nr: 3599-50.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Grisant Mello, Edevaldo Francisco de 

Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O, Ana Paula Barella - OAB:20.342/MT, 

Wagner Silveira Fagundes - OAB:22276/O

 Conforme legislação processual e nos termos do Art. 1410 da CNCJ, 

impulsiono estes autos para manifestação dos advogoados dos réus, na 

fase do artigo 422 do CPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 166347 Nr: 2194-42.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Ramos do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

Oliveira - OAB:19520/O

 Conforme legislação processual e nos termos do Art. 1410 da CNCJ, 

impulsiono estes autos para a advogado do réu apresentar resposta a 

acusação.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001369-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMALHO RABECINI (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA RAMALHO TOLARDO (REQUERENTE)

IVANILDA DE TOLEDO RAMALHO JARDIM (REQUERENTE)

SONIA MARIA RAMALHO CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE DE TOLEDO RAMALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI TADEU CUISSI OAB - 158.820.138-44 (PROCURADOR)
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Outros Interessados:

ROSEMEIRE APARECIDA CASTAO (TESTEMUNHA)

MARCIA CRISTINA DA COSTA (TESTEMUNHA)

MARIA ANTONIA LONGHINI (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001369-81.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: SONIA MARIA RAMALHO CARNEIRO, IVANILDA DE 

TOLEDO RAMALHO JARDIM, MARINALVA RAMALHO RABECINI, MARIA 

APARECIDA RAMALHO TOLARDO REQUERIDO: IRENE DE TOLEDO 

RAMALHO PROCURADOR: SIDNEI TADEU CUISSI Vistos. Designo 

audiência para oitiva das testemunhas ROSEMEIRE APARECIDA CASTÃO, 

MARIA ANTÔNIA LONGHINI e MÁRCIA CRISTINA DA COSTA para o dia 31 

de julho de 2018, às 13h30min. Oficie-se ao Juízo Deprecante. Após, 

observadas as formalidades legais, devolva-se com as nossas 

homenagens. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de maio de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003308-33.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREMAIR PEREIRA DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

PRISCILA DE FIGUEIREDO PELICCIONI PEREIRA (EXECUTADO)

PGM TRATOR PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1003308-33.2017.8.11.0007 COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT PGM TRATOR PECAS LTDA - ME e outros (2) 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do exequente para manifestação acerca do 

decurso do prazo, bem como para indicar bens do devedor passíveis de 

penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 24 de maio de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113407 Nr: 1941-93.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Rodrigues Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:5871-MS

 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. 90, bem como para indicar o atual endereço do executado, 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.: 55785 Nr: 333-70.2008.811.0007

 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: Mirelle Cristina Leite Sanchez, Andrea Cristina Leite, 

Carlos Roberto Leite, Elaina Cristina Leite

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda de Freitas Rosa - 

OAB:9.028-B / MT

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

Mato Grosso - OAB:

 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 

impugnação e documentos de fls. 94/96, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 138848 Nr: 2374-29.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCR, JDR

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Elizabete Aparecida 

da Silveira Araujo da Silva - OAB:8341/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 requerida 

para manifestação nos presentes autos acerca do relatório técnico de 

estudo social, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 99728 Nr: 1228-89.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Monteiro de Miranda, Enides Monteiro de Miranda

 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, Jose Renato Salicio Fabiano - 

OAB:277787/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com o depósito de todos os valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis na fase de 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter sido 

impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.Nesta linha segue a 

jurisprudência:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. 

EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO 

PRECATÓRIO. DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários 

advocatícios em execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em 

caso submetido ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. 

NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

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

- AG: 70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Certificado 

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

legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113358 Nr: 1894-22.2014.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Costa, Mario Candido de Oliveira, Ademir 

Gomes da Costa, Roseli da Costa Bispo, Maria Aparecida Bispo da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venâncio Gomes Costa - Espólio

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.
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Defiro o pedido de fl.124, se nada for requerido em 15 (quinze) dias, 

retornem os autos ao Arquivo com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120478 Nr: 7864-03.2014.811.0007

 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: Vanderlei de Quadros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Derli Bisol, Judi Hartman Bisol

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

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da informação de fl.73, INTIME-SE a causídica da parte autora, para 

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

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

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

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 125579 Nr: 2725-36.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quatro Marcos Ltda., Tupanangil Tricai 

Magalhães, Sebastião Douglas Sorge Xavier

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilo Diehl dos Santos - 

OAB:52.096-RS, Rute de Oliveira Peixoto - OAB:169.715-A/SP

 Vistos em correição.

Diante da informação de fl.94, INTIME-SE a parte autora, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja contagem terá 

início a partir da intimação, sob pena de extinção do feito, nos termos do 

art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70440 Nr: 3412-86.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otaciano Guedes

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis na fase de 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter sido 

impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.Nesta linha segue a 

jurisprudência:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. 

EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO 

PRECATÓRIO. DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários 

advocatícios em execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em 

caso submetido ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. 

NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

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

- AG: 70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Certificado 

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

legais.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 35055 Nr: 706-09.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABETE CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sebastião do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B

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

OAB:6543/MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 Vistos em correição.

Acerca da avaliação, INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestem-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 160548 Nr: 1761-91.2016.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição da Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Cazuza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:33477/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Havendo o decurso do prazo para apresentação de resposta pelo 

requerido citado via edital sem sua manifestação (fl.30), nomeio, como 

curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante a 

Sexta Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo inciso II, do 

artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente para se 

manifestar no feito.

Com a manifestação do curador especial, dê-se vista dos autos à 

exequente para manifestar, em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129733 Nr: 4986-71.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moto Honda da Amazonia Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Miguel Alvim Coelho - 

OAB:156347/SP, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que foram interpostos dois recursos de 

apelação um pela parte autora, e outro pelo Município demandado.

Quanto a ambos os recursos, 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.: 105970 Nr: 1226-85.2013.811.0007
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Aparecido Pereira, Rosângela 

Galego Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

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

OAB:14430-A/MT, Neyssa Aparecida Filho Saccoman - OAB:18419/O

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro (fl. 254).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921 do 

NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano, certifique-se e intime-se a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 47740 Nr: 7344-24.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange de Lima Soares

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante dos argumentos apresentados pela parte Autora às fls.184/186, 

intime-se a Autarquia para, em 15 (quinze) dias, manifestar se concorda 

ou não com o novo cálculo apresentado pela parte Autora.

Após a manifestação da Autarquia, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137078 Nr: 1438-04.2016.811.0007

 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: Shirley de Sousa Soares

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e 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

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 16359 Nr: 1378-22.2002.811.0007

 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: Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS VIEIRA - 

OAB:9.404, MARCOS EDUARDO PERES DA SILVA - OAB:14194, ROMEU 

SACCANI - OAB:3.556, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para requerer o 

que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128234 Nr: 4195-05.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Angelica Randoli de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

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

OAB:13616/MT

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

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a Exequente para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 130126 Nr: 5210-09.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Carlos Cunha Schaida

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

DPVAT S/A

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

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

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

OAB:5.736/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do laudo pericial de fls. 

162/165, 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.: 123864 Nr: 1758-88.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilda Padilha

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

DPVAT S/A

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

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

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

OAB:5.736/MT, Valnir Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

negativa de fls. 125, 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.: 140169 Nr: 3034-23.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro de Oliveira Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 
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presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

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

identificado com o número do processo, referente a condução do oficial 

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

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

juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da 

CNGC/MT, para posterior cumprimento do mandado de citação do 

requerido.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 96207 Nr: 4622-41.2011.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCdSOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFT

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

OAB:14428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19102/O, Vitor Rondon Borges de Campos - OAB:13.142/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos ajuizado por JÚLIO CÉSAR 

DOS SANTOS OLIVEIRA TRALDI em face de ANTÔNIO FRANCISCO 

TRALDI.

À fl. 113 o Exequente informou o cumprimento integral do acordo 

celebrado entre as Partes.

 Após, os autos vieram-me conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Homologo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes (fls. 111/112), o que faço com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

 As custas processuais serão pagas pela parte Executada.

 Sem honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, deem-se as baixas necessárias, 

observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 121723 Nr: 460-61.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIELE AMORIM VICENTE - 

OAB:18.983-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Aparecida da 

Silveira Araujo da Silva - OAB:8.341 MT, Elisabete Aparecida da 

Silveira Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 Vistos em correição.

Acerca da certidão de fl. 67, INTIME-SE a Exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109900 Nr: 5432-45.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.M. Comércio de Pneus Ltda, Wanderlan 

Pereira da Silva, Otaviano Pereira da Silva, Izabel Pereira da Silva

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 Vistos em correição.

Verifico que a parte exequente devidamente intimada para emendar o 

petitório de fl. 154, instruindo com o demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito, não o fez, e à fl.158 pugnou pela penhora do bem 

imóvel existente em nome do executado.

Assim, DETERMINO mais uma vez a intimação da parte autora para, em 15 

(quinze) dias, instruir o feito com a planilha atualizada do débito, momento 

em que os pedidos de fls.154 e 158 serão analisados.

Cumpra-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 98934 Nr: 367-06.2012.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Dias da Silva & Cia Ltda - ME, Milton Dias 

da Silva, Nivalda de Sousa Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Petrucci Junior - 

OAB:17.452/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorival Adilson Benette de 

Oliveira - OAB:18029/MT

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fl.152.

 Considerando a Portaria nº22/2016/DF, que criou a central de praça e 

leilão perante a Comarca de Alta Floresta, DETERMINO que a Sra. Gestora 

proceda o cadastramento do bem descrito nos autos no arquivo “Cadastro 

de Bens” do Sistema Apolo, enviando à Juíza Diretora do Fórum, que 

deverá providenciar a inclusão na próxima temporada, dando maior 

publicidade possível e gerenciar a realização das praças e leilões 

unificados.

Os bens encontram-se devidamente avaliados, conforme termo de 

avaliação de fl.130, não podendo ser parcelados (matrículas nº15.222 e 

19.123).

 Intime-se.

Cumpra-se de acordo com a portaria nº22/2016/DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124619 Nr: 2144-21.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardivino Porto do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18603/B-MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, instruir o pedido de 

fl.103, com a planilha atualizada do débito.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113377 Nr: 1912-43.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.L. Bertolin e Passos Ltda- ME (Drogaria Boa 

Esperança), Valderene Lucimar Bertolin, Tarcisio Manoel dos Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Acerca dos AR's encartos aos autos, INTIME-SE a Exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 14191 Nr: 2108-67.2001.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomaz Petrucci Neto - Espólio, Benedita de 
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Lourdes Ragonha Petrucci

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Petrucci Junior 

- OAB:17.452/MT, Laércio Salles - OAB:4194-B/MT

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de suspensão pelo prazo requerido pela exequente (até 

15/09/2018), tendo em vista o parcelamento da dívida.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se, devendo a exequente 

manifestar-se em 05 (cinco) dias, informando se a parte executada 

cumpriu a obrigação, consignando que o silêncio valerá pela presunção de 

pagamento com a consequente extinção da presente execução e 

levantamento das penhoras eventualmente existentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 14893 Nr: 286-09.2002.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomaz Petrucci Neto - Espólio

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laércio Salles - 

OAB:4194-B/MT

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de suspensão pelo prazo requerido pela exequente (até 

15/09/2018), tendo em vista o parcelamento da dívida.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se, devendo a exequente 

manifestar-se em 05 (cinco) dias, informando se a parte executada 

cumpriu a obrigação, consignando que o silêncio valerá pela presunção de 

pagamento com a consequente extinção da presente execução e 

levantamento das penhoras eventualmente existentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134238 Nr: 7429-92.2015.811.0007

 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: MYFF, RSFF, MYFOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELF

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

OAB:332.099/OAB-SP, 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: Julio Cezar de Oliveira - 

OAB:60.701

 Vistos em correição.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 4864 Nr: 15-78.1994.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Chiquitin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Messias Moreira Lamar, Maura Pinto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laércio Salles - OAB:4194-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro (fl. 102).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do 

artigo 921 do NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, certifique-se e intime-se a 

parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 121992 Nr: 616-49.2015.811.0007

 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): POUSADA JURUENA LTDA ME, Rayanne da 

Costa Santos, Raylan da Costa Santos, HILDACIR MATOS DA COSTA 

SANTOS

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICO BRAGA 

CURI - OAB:25382

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do(s) 

executado(s) acerca do bloqueio judicial realizado em ativos financeiros 

do(s) executado(s) pelo sistema Bacenjud conforme documentos de fls. 

66/68, para eventual impugnação no prazo de 05 (cinco) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102210 Nr: 3768-13.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osny da Costa Matias, Luciane Ronise de 

Carvalho Matias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Melori Estela Favetti - OAB:20251/O/MT, 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Acerca da juntada da carta precatória expedida, INTIME-SE a Exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos, sob pena 

de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 28055 Nr: 328-87.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sebastião do Amaral

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Antunes de Araujo - 

OAB:16332/O MT

 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 resultado 

negativo obtido na busca de ativos financeiros do(s) executado(s) pelo 

sistema Bacenjud conforme documentos de fls. 161 e verso, 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.: 19458 Nr: 3662-03.2002.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAPL-M, IAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 
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OAB:8.184-A/MT

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

OAB:5126-A/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos, dando o regular prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124664 Nr: 2165-94.2015.811.0007

 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: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/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 exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

obtido na busca de ativos financeiros do(s) executado(s) pelo sistema 

Bacenjud conforme documentos de fls. 99/100, 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.: 120970 Nr: 8217-43.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Aparecida Fogaça

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da informação de fl. 135, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

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

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

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

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113393 Nr: 1928-94.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Jantorno Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manfeste-se nos autos, dando o regular prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70636 Nr: 3608-56.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Duarte e Dutra Ltda, Edson Ferreira Dutra, 

Sueli Aparecida Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da restrição veicular 

levada a efeito pelo sistema RENAJUD conforme comprovante de fl. 105, 

bem como para providenciar o necessário para a penhora, indicando a 

localização do veículo, e ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem móvel, 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.: 70635 Nr: 3607-71.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Duarte e Dutra Ltda, Edson Ferreira Dutra, 

Sueli Aparecida Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado obtido na 

busca de bens do(s) executado(s) pelo sistema Infojud conforme 

documentos de fls. 108/121, 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.: 128107 Nr: 4138-84.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasil Kirin Indústria de Bebidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distarctica - Distribuidora de Bebidas Ltda - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cicero Camargo Silva - OAB:, 

Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E, Vinicius Camargo Silva - 

OAB:155.613

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

OAB:4.136-A

 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. 89, 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.: 134328 Nr: 7479-21.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norma Francisca de Oliveira

 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.Pretende-se, através da presente, executar a 

sentença contra a Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar 

quantia certa. Assim, DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na 

pessoa de seu representante judicial, por carga ou remessa dos autos 

para, se quiser, IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, 

nos termos do artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) 

Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e 

façam os autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 
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impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 142942 Nr: 4593-15.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assaf & Assaf Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricleberson de Santana Milan

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme requerido à fl. 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 97642 Nr: 6184-85.2011.811.0007

 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): C.P. da Silva - Funilaria, Cicero Paulo da Silva

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro (fl. 102).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 03 (três) meses, nos termos do artigo 921 

do NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 03 (três) meses, certifique-se e intime-se a parte 

autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 59776 Nr: 4358-29.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pedro Rodrigues, Terezinha Rodrigues

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Andréa do Amaral de 

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

Sérgio Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro (fls. 177/177-v).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, até o dia 27/12/2018, podendo o Requerente a qualquer 

momento solicitar o desarquivamento para as diligências necessárias.

Esclareço que o valor da condenação não sofrerá reajustes.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 15302 Nr: 435-05.2002.811.0007

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ranni Comércio de Materiais Para Construção Ltda - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Luiz de Lima - 

OAB:3.397

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

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:84206, Thiago de 

Siqueira Batista Macedo - OAB:17.528/MT

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro (fl. 190), homologo o cálculo apresentado à fl.185-v.

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921 do 

NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano, certifique-se e intime-se a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143007 Nr: 4629-57.2016.811.0007

 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): NS2.Com Internet S.A Netshoes

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Gagliardi Neto - 

OAB:273.534-SP, Ricardo Ejzenbaum - OAB:206.365-SP

 Vistos em correição.

INDEFIRO os pedidos de fls.65, visto que a concessão da liminar, nos 

autos em apenso, restou condicionada ao depósito judicial do valor 

concernente à penalidade imposta, o que não foi cumprido pela parte 

executada.

Assim, como houve interposição de embargos de declaração nos autos 

em apenso, e determinada a intimação da exequente para se manifestar, 

com o cumprimento dos atos determinados nos autos em apenso, 

voltem-me conclusos para apreciação de pedido de buscas via sistema 

BacenJud (fl.62).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 95871 Nr: 4256-02.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MWFdR, MWFdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Melori Estela Favetti - 

OAB:20251/O/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

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

OAB:12083/MT

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro (fl. 157).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921 do 

NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.
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Decorrido o prazo de 01 (um) ano, certifique-se e intime-se a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107782 Nr: 3188-46.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florindo Lot Netto

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

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

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

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

 Vistos em correição.

Intimem-se as Partes para que as mesmas, no prazo de 05 (cinco) dias, 

esclareçam até que prazo deverá permanecer os autos suspensos.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 135991 Nr: 864-78.2016.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFL, Patricia Felício de Souza, Patricia Felício de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Simoes Limoeiro - Espólio

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

OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Acerca do pedido de fl. 59, INTIME-SE a Inventariante para, querendo, 

manifeste-se em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 135540 Nr: 661-19.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Luiz Ambrosio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Indefiro o pedido formulado pelo exequente (fl. 66), a fim de que este Juízo 

diligencie com o escopo de obter informações sobre o atual endereço do 

devedor, eis que trata-se de diligência que compete à parte e não ao 

Estado-Juiz, principalmente porque o credor não comprovou que esgotou 

todos os meio para obter informação sobre o endereço da Parte 

Requerida.

Neste sentido segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - OBTENÇÃO DE 

INFORMAÇÕES SOBRE O ATUAL ENDEREÇO DA DEVEDORA - 

DILIGÊNCIAS DA PARTE NÃO ESGOTADAS - CONSULTA AOS SISTEMAS 

BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, 

Renajud e Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço 

do executado, é medida excepcional e derradeira, devendo ser utilizada 

apenas quando a parte não dispuser de outro meio para atingir seu 

objetivo.” (TJMT, AI 115073/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 

25/11/2014)

"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - REQUISIÇÃO DE 

INFORMAÇÕES - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. - De acordo com 

tranqüila jurisprudência, o juiz não pode substituir o autor no dever de 

diligenciar junto aos órgãos em que se pretende obter informações 

referentes a localização do réu. O deferimento da diligência impõe-se 

desde que tenham sido esgotados os meios à sua disposição. " (Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal - Agravo de Instrumento n. 20020020009217

- Acórdão: 156958 - Data: 03/06/2002 - Relator: Haydevalda Sampaio - 

Publicação: Diário da Justiça do DF: 14/08/2002 Pág: 58 - CD ROM JUIS n.

40, 2o trimestre de 2005.)

Assim, intime-se o Autor para manifestar nos autos em 30 (trinta) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Novo CPC.

Cumpra-se.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 19/2018 - ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser 

obedecida pelos Oficiais de Justiça no mês de JUNHO do corrente ano, 

que servirão indistintamente a qualquer das Varas, ficando na escala 

reserva os plantonistas do dia seguinte:

* A Portaria nº 19/2018 completa, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228480 Nr: 8046-27.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clecilia Maria Aimi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062

 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, 

Pollyana Machado de Moraes Varjão - OAB:MT 14.025, Sylvia Maria 

de Assis Cavalcante - OAB:MT 5771, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 Em cumprimento à determinação de fl. 50, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar sobre a documentação juntada 

pelo requerido, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161806 Nr: 2785-23.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailson Oliveira Soares

 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:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora para depositar nos autos o valor de R$ 90,00 ( 

noventa reais), referente ao complemento das diligências dos oficiais de 

justiça, bem como para se manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito no oprazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277111 Nr: 5481-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigues Tosta & Nobre de Castro Ltda, 

Rodolfo Cesar Rodrigues Tosta, Ana Ruth Nobre Andrade

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 22 de 588



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1950 Nr: 12-26.1980.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Santa Cecília Corrêa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Considerando que não há endereço atualizado nos autos do executado, 

mas que o executado possui advogado cadastrado nos autos, procedo a 

intimaçaõ do executado, na pessoa de seu advogado, para ficar ciente do 

despacho proferido nos autos, para conhecimento e cumprimento, a 

seguir transcrito: " VISTOS.

1.DEFIRO o pedido de penhora (fls. 243/245) do imóvel matriculado sob nº. 

63.663, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis - CRI de 

Uberlândia/MG, (fls. 207/208) e por consequência, DETERMINO a lavratura 

do termo de penhora pela Escrivã, nos exatos termos dos Arts. 838 e 845, 

§ 1º, ambos do CPC/2015.

 2.Para fins de presunção absoluta de conhecimento por terceiros da 

referida penhora, cabe ao exequente proceder a averbação junto à 

matrícula do bem, no CRI pertinente(art. 844 CPC/2015).

3.Efetuada a penhora (lavratura do termo), INTIME-SE o executado para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

art. 847 CPC/2015.

4.Havendo manifestação da parte, INTIME-SE a exequente para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, (§ 4º, art. 847 CPC/2015).

 5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 73051 Nr: 6261-45.2007.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Nero Saboia, Renata Nero dos Santos, Gabriel 

Nero Saboia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilmar Souza Saboia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 85 e SUSPENDO o processo por 90 (noventa) 

dias.

2. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito (artigo 485, III, 

CPC/2015).

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 433 Nr: 3776-24.1997.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Moisés de Sousa Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Considerando que o Dr. João Batista de Oliveira recebeu 

substabelecimento nos autos e não havia sido intimado da sentença, 

procedo a intimaçaõ do mesmo acerca as sentença, a seguir transcrita: 

"7.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, RECONHEÇO a 

prescrição intercorrente da pretensão executória, resolvendo o mérito da 

demanda, de acordo com o art.487, II, CPC/2015.

8.Em atenção ao princípio da causalidade, CONDENO o exequente no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO 

em 10% sobre o valor atualizado da execução, conforme art.85, §2º, 

CPC/2015.

9.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272813 Nr: 2852-75.2018.811.0004

 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: Jânio da Silva Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 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 das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99594 Nr: 4598-56.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitor Paulo Rocha Kaminski, Mario Takatsuka, Rafael 

Beraldo Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638, Rafael Beraldo Barros - OAB:MT 12.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Márcio de Lara 

Soriano - OAB:nº 3.946, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença com relação à condenação 

principal (fls. 131/133) e aos honorários advocaticios (fls. 128/130).

2. Denota-se dos autos que o valor relativo à condenação principal foi 

adimplido mediante depósito nos autos, conforme certificado às fls. 138, 

após consulta ao SISCON DJ (fls. 139).

3.Desta feita, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ para a liberação dos 

valores depositados nos autos, devidamente atualizados, obervando-se 

os dados bancários informados às fls. 114.

4. No que tange aos honorários advocatícios, verifica-se que foi 

determinada a intimação da parte Executada para manifestação em 

relação aos termos iniciais dos juros e da correção apresentados às fls. 

88/90, uma vez que a sentença foi omissa nesse sentido.

5.Devidamente intimada, mediante carga dos autos (fls. 112), a parte 

Executada manifestou-se às fls. 127 ratificando a manifestação ofertada 

pela Procuradoria do Estado às fls. 95/96.

6.Diante disso, objetivando garantir o efetivo contraditório, INTIME-SE a 

parte Exequente para se manfestar acerca dos honorários e da petição de 

fls. 95/96, apresentando a planilha atualizada do débito, no prazo de 10 

(dez) dias.

7. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269953 Nr: 984-62.2018.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valeria Victor de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casas Bahia - Via Varejo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

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

Mascarenhas Barbosa - OAB:MT/13.245-A

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

61/62 , para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

2.SEM pagamento de custas devido à homologação de acordo ocorrer 

antes da sentença, com fulcro no artigo 90, § 3º do CPC/15. Ficando cada 

parte responsável por honorários dos seus respectivos advogados.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 78421 Nr: 1891-86.2008.811.0004

 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: Adenir Pinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rosa Lopes Lorenzoni - 

OAB:25.681/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 Vistos.

1.INDEFIRO o pedido de realização de perícia topográfica, visto que a 

expert com seus conhecimentos de corretora já informou o preço médio 

da região, sendo certo que aferir com exatidão o preço do metro quadrado 

é tarefa que, pelas máximas de experiência, se mostra praticamente 

impossível. O Município, por outro lado, apesar de pedir essa perícia 

topográfica, não trouxe ao caderno processual nenhum documento 

sequer apto a confrontar a pesquisa realizada pela perita.

2.No que tange ao pedido de expedição de ofício à Secretária do Meio 

Ambiente, pela análise da petição inicial verifica-se que o requerente não 

tem resistência quanto à instituição pelo Estado de unidade de 

conservação em sua propriedade, de modo a ser inócua referida 

providência probatória. A narração acerca da existência do Parque 

Estadual serve apenas para contextualizar a causa de pedir, a qual diz 

respeito, isto sim, à suposta invasão do Município na área mediante 

demolição e pavimentação.

3.Portanto, INDEFIRO o pedido de expedição do ofício pretendido.

4.Ademais, como quesitos suplementares do juízo, DETERMINO seja a 

expert intimada para:

i) dizer qual o valor da ÁREA NUA de 410 m² onde está construída a 

estrutura urbanística e a pavimentação asfáltica realizada pelo Município, 

esclarecendo se é o mesmo preço médio do metro quadrado da região (R$ 

150 a R$ 200, fl.257, item 3), NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS;

ii) esclarecer se a construção feita pelo Município tem o condão de 

desvalorizar toda a área de 10.000 ² e, em positivo, o percentual de 

desvalorização;

5.Respondidos os quesitos, INTIMEM-SE as partes, a fim de que, 

querendo, manifestem-se no prazo de 15 (quinze) dias, bem como 

EXPEÇA-SE alvará para a liberação do saldo remanescente atinente aos 

honorários periciais.

6.Decorrido o prazo de manifestação dos litigantes, volvam-me conclusos 

para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191981 Nr: 11695-68.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Beraldo Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso, Vitor Paulo Rocha Kaminski, Fazenda Pública 

Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Beraldo Barros - OAB:MT 

12.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638, Rafael Beraldo Barros - OAB:MT 12.970

 VISTOS.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença, em razão dos honorários de 

sucumbência fixados por ocasião da sentença de fls. 17/18.

2. Foi determinada a intimação da Autarquia Executada para pagamento ou 

impugnação do débito (fls. 26).

3. No entanto, verifica-se dos autos e do sistema Apolo que, embora 

devidamente intimada mediante carga dos autos em 12.12.2017 (fls. 37/38) 

e descarga em 29.01.2018, a Executada manteve-se inerte.

4. Diante disso, CUMPRA-SE, integralmente, as determinações contidas no 

item “3” da decisão de fls. 26, observando-se os dados fornecidos pelo 

Exequente às fls. 41/43.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 54241 Nr: 2108-37.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozany Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Esteves, Judith Dias Teixeira 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Giorgia Aparecida Martins Madruga - 

OAB:84610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Eurípedes Luiz Esteves Júnior - 

OAB: MT 5.916-B

 Vistos.

1.Ante o tor da certidão retro, INTIME-SE pessoalmente a parte exequente 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 485, §1º, CPC/2015.

2.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168191 Nr: 11195-70.2012.811.0004

 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: Jovino Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, GEYSA LAURA GOMES SILVA - OAB:14578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 134, conforme requerido.

2. Com a juntada dos cálculos, INTIME-SE,o subscritor de fls. 134 para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269785 Nr: 874-63.2018.811.0004

 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: Jonas da Silva Melo, Ildacide sousa Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Jardim Araguaia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 VISTOS.

1. CERTIFIQUE-SE acerca do integral cumprimento das determinações 

contidas às fls. 75, bem como do eventual decurso do prazo para 

apresentação de defesa das citações fictas e pessoais.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 24 de 588



2. Após, voltem-me concluso para saneamento do feito.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262373 Nr: 14474-88.2017.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DBdOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Cristina Primo Parreira - 

OAB:20.204/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de ação de alimentos ajuizada por SANDRO LUAN BARBOSA 

DE ARRUDA e EDISON ARTHUR BARBOSA DE ARRUDA representado por 

sua genitora DORACI BARBOSA DE OLIVEIRA, em face de EDISON 

SANDRO DE ARRUDA.

 2. A inicial veio instruída pelos documentos de fls. 11/22.

3. Às fls. 40/41 foi concedido a guarda provisória dos infantes à 

requerente.

4. À fl. 47 fora juntada petição de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO realizado 

no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos da Comarca de Barra do 

Garças, em que as partes se compuseram.

 5. O Ministério Público manifestou pela homologação judicial do termo (fl. 

50).

6. Desta forma, considerando que as partes são capazes, e devidamente 

resguardado o direito do menor, bem como o parecer ministerial encartado, 

HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO à fl. 47, para que produza seus 

efeitos legais, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, ”b” do CPC/2015.

7. SEM pagamento de custas devido à homologação de acordo ocorrer 

antes da sentença, com fulcro no artigo 90, § 3º do CPC/15. Ficando cada 

parte responsável por honorários dos seus respectivos advogados.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246971 Nr: 4215-34.2017.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPM, BEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLdS, ACBS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 VISTOS.

1. Trata-se de Pedido de Guarda, ajuizado por JANETE PEREIRA 

MILHOMEM e BELCHIOR ELIAS FERREIRA em desfavor de VALDERI 

LAURO DE SOUZA e ANA CLÁUDIA BERNARDINO SANTOS.

2. A guarda provisória foi deferida às fls. 61/62 e determinada a citação 

dos Requeridos.

3. Durante a audiência de conciliação as partes entabularam o acordo de 

fls. 79/80. Em seguida, veio a notícia de que as partes não tinham mais 

interesse na manutenção do acordo, conforme cota ministerial de fls. 

82/83 e petição de fls. 88.

4. A Requerida, ANA CLAUDIA, apresentou contestação às fls. 104/113. 

Na ocasião impugnou a gratuidade da justiça deferida aos Autores.

5. Os Autores impugnaram a contestação às fls. 139/141. Juntou os 

documentos de fls. 142/148.

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. No que tange à impugnação à gratuidade da justiça deferida aos 

Autores, tenho que não merece prosperar.

8. A simples alegação de que os Autores auferem renda familiar 

incondizente com a situação de hipossuficiência alegada na exordial, sem 

o mínimo lastro probatório que evidencie a ausência do direito, não tem o 

condão de modificar a decisão atacada.

9. Ademais, a parte Autora em sua impugnação, justifica satisfatoriamente 

a condição econômico financeira dos Autores, para a manutenção do 

benefício já deferido.

10. Desta feita, INDEFIRO a impugnação apresentada e MANTENHO o 

benefício da Gratuidade da Justiça aos Autores.

11. CERTIFIQUE-SE Sra. Gestora, acerca do integral cumprimento das 

determinações de fls. 98, com relação ao Requerido VALDERI LAURO DE 

SOUZA, bem como o decurso do prazo para apresentação de defesa.

12. Apresentada defesa tempestiva, havendo arguição de preliminares, 

INTIME-SE a parte Autora para, querendo, impugná-la no prazo legal.

13. Caso não haja preliminares ou não apresentada contestação, 

ABRA-SE VISTA ao Ministério Público para manifestação.

14. Após, voltem-me concluso para saneamento do feito.

15. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250048 Nr: 6211-67.2017.811.0004

 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: MEFdS, VPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Cuida-se de ação ajuizada por MARIA EDUARDA FERREIRA DOS 

SANTOS representada neste ato por sua genitora VANUZA PEREIRA DOS 

SANTOS.

2. Antes mesmo da citação do requerido a parte autora desistiu da ação, 

pugnando pela extinção do feito (fl. 41).

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, 

considerando que a parte ré sequer foi citada, HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, CPC/2015.

5. CUSTAS pela requerente, Ficando em condição suspensiva no prazo de 

05 anos, contados a partir do trânsito em julgado, devido a parte ser 

beneficiária da justiça gratuita,conforme disposto no art. 98, §3º, CPC/15. 

SEM honorários advocatícios, uma vez que não foi formada a relação 

processual.

6. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

7. 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.: 267745 Nr: 17843-90.2017.811.0004

 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: SSC, CSC, RGSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJC

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de ação de alimentos ajuizada por SÉRGIO SANTIAGO 

CAVALCANTE e CAUÃ SANTIAGO CAVALCANTE representado por sua 

genitora REGIANE GOMES SANTIAGO, em face de VALDENOR JESUS 

CAVALCANTE.

 2. A inicial veio instruída pelos documentos de fls. 07/19.

3. À fl. 24 fora juntada petição de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO realizado 

no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos da Comarca de Barra do 

Garças, em que as partes se compuseram.

 4. O Ministério Público manifestou pela homologação judicial do termo (fl. 

27).

5. Desta forma, considerando que as partes são capazes, e devidamente 

resguardado o direito do menor, bem como o parecer ministerial encartado, 

HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO à fl. 24, para que produza seus 

efeitos legais, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, ”b” do CPC/2015.

6. SEM pagamento de custas devido à homologação de acordo ocorrer 

antes da sentença, com fulcro no artigo 90, § 3º do CPC/15. Ficando cada 

parte responsável por honorários dos seus respectivos advogados.

7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 28748 Nr: 436-96.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aériton Wagner Castro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 VISTOS.

1. Diante da confirmação do falecimento do Requerido, INTIME-SE a parte 

Autora, para que promova a sucessão em face do Espólio de AÉRITON 

WAGNER CASTRO DOS SANTOS, representado pelo Inventariante ou 

pelos herdeiros, se for o caso, nos termos do que preceitua o art. 8º, da 

Lei nº. 8.429/92.

2. Nesse sentido:

“Ementa: ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. FALECIMENTO DO RÉU NO 

CURSO DA AÇÃO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. 1. 

Nas ações de improbidade administrativa fundadas nos arts. 9º e/ou 10 da 

Lei n. 8.429/1992, os sucessores do réu, falecido no curso do processo, 

estão legitimados a prosseguir no polo passivo da demanda, nos limites da 

herança, para fins de ressarcimento ao erário. Precedentes. 2. O art. 8º 

da Lei de Improbidade Administrativa, norteador da matéria, não contém 

ressalvas acerca do momento do óbito como requisito para a sua 

aplicação. 3. Somente com o trânsito em julgado da demanda principal é 

que virá à lume se os herdeiros terão de reembolsar o erário ou não, 

ocasião em que deverão estar habilitados no processo. 4. Agravo interno 

desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp 890797 RN 2016/0078578-1. Primeira 

Turma. Relator: Ministro GURGEL DE FARIA. Julgamento: 6 de Dezembro 

de 2016. Publicação: DJe 07/02/2017)

3. Providenciada a regularização do pólo passivo, INTIME-SE o Ministério 

Público para manifestação.

4. Após, voltem-me concluso para ulterior deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277809 Nr: 5949-83.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim David dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido 

de tutela provisória de urgência e, por conseguinte, DETERMINO ao 

Cartório do 2º Ofício de Barra do Garças-MT o cancelamento do protesto 

de protocolo n.435292, referente à Certidão da Dívida Ativa de 

n.2017344559, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de adoção das 

medidas necessárias à satisfação da tutela específica (arts.139, IV, 297 e 

536, §1º, CPC/2015).11.Em razão da improbabilidade de acordo entre as 

partes, CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a presente ação no 

prazo legal de 30 (trinta) dias, fazendo constar as advertências legais dos 

arts. 335 e 344 do CPC/2015.12.Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252584 Nr: 8050-30.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREIOS E AUTOELÉTRICA V A LTDA ME, Elço 

Ronei da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 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, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 Vistos.

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

manifestar no que entender de direito.

 2. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262325 Nr: 14444-53.2017.811.0004

 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: Antenor Ramos Neto, Marlene Ramos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Capemi - Caixa de Pecúlios Penões e 

Montepios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista o insucesso da primeira audiência de conciliação 

ocorrida na data 23.04.2018 ás 16h30min (fl.95), em virtude da não 

citação do requerido (fl. 91v), DESIGNO nova audiência de 

conciliação/mediação para o dia 24.07.2018, às 16h00min (HORÁRIO DE 

MATO GROSSO), onde será buscada a composição entre as partes.

2. Diante da apresentação de novo endereço da parte requerida á fl.98, 

DETERMINO que seja expedido nova carta de citação, na qual deve 

constar como endereço: AV. Hélio Ribeiro, nº 487, Edificio Concorde, sala 

1706, Bairro Parque Eldorado, cidade de Cuiabá-MT.

3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274435 Nr: 3754-28.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREIOS E AUTOELÉTRICA V A LTDA ME, Elço Ronei da 

Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. RECEBO os embargos para discussão, entretanto, NEGO-LHES o efeito 

suspensivo, uma vez que não estão presentes os requisitos para a 

concessão da tutela provisória, tampouco está garantido o juízo por 

penhora ou caução, nos termos do art. 919, §1º, CPC/2015.

2.INTIME-SE o Embargado para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 dias (art. 920,I, CPC/2015).

3.A ação principal deverá prosseguir nos termos do art. 919, CPC/2015.

4.Tendo em vista os documentos apresentados às fls. 23/37, e de acordo 

com a súmula n° 481 do STJ, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 99, §3º, CPC/2015.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 202680 Nr: 5313-25.2015.811.0004

 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: Edigar Martins Lopes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A, Mirian Lourenço de Oliveira - OAB:10.363-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Cuidam-se de embargos de declaração, ao fundamento de que houvera 

erro material quanto ao termo inicial do restabelecimento do benefício 

previdenciário, já que fixado em data diversa da sua efetiva cessação, 

fls.162/164. Intimado, o INSS se limitou a pedir nova vista dos autos após o 

julgamento do recurso.
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2.É O RELATÓRIO. DECIDO.

3.Analisando detidamente os autos, especialmente a fl.23, observa-se que 

a data da cessação do benefício realmente ocorreu em 30/06/2011, 

estando referido termo inicial sob a sigla (DCB).

4.É mister, portanto, sanar esse ponto, a fim de que o termo “a quo” do 

benefício seja fixado em 30/06/2011, e não em 28/08/2011.

5.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DOU 

PROVIMENTO aos embargos de declaração e, por consequência, 

RETIFICO o item 19, “ii”, e FIXO a data de 30/06/2011 como início para 

pagamento do benefício previdenciário, permanecendo os demais pontos 

intactos.

6.Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189572 Nr: 9946-16.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mark da Silva Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7295/PR

 Vistos.

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

valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação de 

multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203134 Nr: 5574-87.2015.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olindo Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco, Milton Carlos Batista Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido constante no item 1 de fl. 102. CUMPRA-SE conforme 

requerido.

2. Por outro lado, INTIME-SE a parte autora para que informe, no prazo de 

15 (quinze) dias, o número correto do CPF do requerido João Francisco, a 

fim de viabilizar a consulta via Infojud.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175170 Nr: 8772-06.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Omar Souza de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Nos termos do artigo 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$ 

461,12 (quatrocentos e sessenta e um reais e doze centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 286,26 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte e seis 

centavos), referente à custas, e R$ 174,86 (cento e setenta e quatro reais 

e oitenta e seis centavos), referente a taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269954 Nr: 985-47.2018.811.0004

 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: Valdivina Ferreira Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Alves Cavalcante, Manoel Cavalcante 

Pereira, TERCEIROS INCERTOS E NÃO SABIDOS, Rosilda Eliane Alves 

Virgilio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TERCEIROS INCERTOS E NÃO SABIDOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: A autora alega que é possuidora do imóvel desde 1996, 

quando ocupou o imóvel para fins de moradia e de sua família. Sustenta 

que não houve posse clandestina ou de carater violento. Ademais, a 

requerente alega que possui animus domini sobre o imóvel. Pelo exposto, 

pleiteou a citação dos proprietários do imóvel e dos confinantes, a 

intimação das Fazendas Públicas e que, ao final, seja deferido em seu 

favor o domínio do imóvel.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Imóvel urbano registrado sob matrícula 

46.442, localizado na Rua do orvalho, quadra 67, lote 12, Novo Horizonte, 

cidade de Barra do Garças-MT.

Despacho/Decisão: DECISÃO.Vistos.Cuida-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO, movida por VALDIVINA FERREIRA BASTOS em 

desfavor de MANOEL ALVES CAVALCANTE E MANOEL CAVALCANTE 

PEREIRA, todos qualificados nos autos.Embora a lei processualista tenha 

unificado os ritos para o processamento das ações de conhecimento em 

que, após a análise dos requisitos e pressuposto das condições da ação, 

deverá ser designada audiência de conciliação, no caso em tela, verifico 
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que este ato não tenha efetividade, em razão das providências a serem 

adotadas, tais como: citação dos requeridos, confinantes e eventuais 

interessados, via edital, etc., tornando-se prejudicado o contido do artigo 

334, caput do CPC/2015. Isto posto, nos termos do art. § 4o, II do mesmo 

artigo determino sejam tomadas as providências abaixo: a) Citem-se todos 

os requeridos com endereço conhecido, via mandado judicial, para que 

tomem conhecimento da presente ação, e querendo, apresentem defesa 

no prazo de 15 dias, sob pena de incorrer em revelia. c) Citem-se, 

pessoalmente, os confinantes, na forma do § 3º do art. 246 do CPC/2015, 

d) Citem-se, VIA EDITAL, com o prazo de 20 (vinte) dias, os requeridos 

com endereço desconhecidos, bem como os terceiros e eventuais 

interessados, na forma do artigo 257 e 259, I, ambos CPC/2015, para que, 

apresentem defesa no prazo de 15 dias, sob pena de incorrer em revelia. 

e) Quedando-se inertes, remeta-se o feito à Defensoria Pública Estadual, 

na qualidade de curadora, nos termos do art. 72, CPC/2015. d) Por fim, 

Intimem-se as Fazendas Públicas, nas três esferas, para que, querendo, 

se manifestem sobre os pedidos contidos na exordial, no prazo de 15 

dias. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça.Expeça-se o 

necessário.As providências.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, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 16 de abril de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188851 Nr: 9364-16.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Eletro Divinópolis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT

 Certifico e dou fé que, tendo em vista manifestação do requerido de fls. 

43/63 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar 

o requerente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, querendo, manifeste 

acerca de referida petição e documentos e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 3426 Nr: 662-14.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Gercides Cavezan Leite, Espólio de 

Pedro Rosa Leite Filho, Jorge Cássio Leite, Dailce Caversan Leite, Espólio 

de Antônio Rodrigues da Silva, Pedro Leite Neto, Maria de Lourdes Leite, 

DORIVAL CAVERSAN LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Willian Dias Caversan - OAB:17543

 Vistos.

 PRELIMINARMENTE,

 1. Na forma já ordenada às folhas 1005 e verso, DETERMINO A IMEDIATA 

EXCLUSÃO do SISTEMA APOLO DO NOME DOS DEMAIS DEVEDORES polo 

passivo da presente execução de sentença, devendo permanecer, tão 

somente, como RÉUS: O ESPOLIO DE PEDRO ROSA LEITE FILHO e 

GERTRUDES CAVERSAN LEITE, representados por PEDRO LEITE NETO E 

MARIA DE LURDES LEITE, pelo valor atualizado de R$ 27.483,53.

2. Ademais considerando o disposto do VOTO de folhas 900, e V. 

Acordão de folhas 902, proferido às nestes autos, bem como o acordo 

entabulado às folhas 981/983, homologado às folhas 984, determino que o 

Exequente se manifeste expressamente sobre as petições de folhas 

1008/1011, 1023/1024 e 1025/10/26, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278306 Nr: 6242-53.2018.811.0004

 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: KAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Camati Piza Pimentel - 

OAB:235030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Este processo tramitará em segredo de justiça, nos termos do artigo 

189, II, do CPC/2015.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 22 DE 

AGOSTO DE 2018, às 15h30min, nos termos do art. 695, do CPC/2015. 

INTIME-SE o autor por meio de seu advogado e NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público, se for o caso.

3. 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).

4. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

 5. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, 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.

 6. FIXO os alimentos provisórios em favor da infante à razão de 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente no país, que deverão ser 

depositados na conta corrente nº 05903113-0, ag. 1295-5, do Banco 

Bradesco, em nome da avó materna Sra. Leide Patrícia dos Santos 

Rodrigues, 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.

7. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.

8. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254992 Nr: 9598-90.2017.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madalena Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte autora, pelo prazo de 10 (dez) dias, a fim de dar 

prosseguimento ao feito, manifestando-se acerca dos documentos 

juntados em fls.309, 330 e 334/335, sob pena de extinção, consoante 

dispõe o art.485, III, do CPC.

2. PROCEDA-SE com as anotações juntos ao Sistema Apolo, na forma 

requerida em fls.334/335, para fins de intimações e publicações.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 218586 Nr: 2008-96.2016.811.0004

 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: Madalena Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Andres Acevedo 
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Ibanez - OAB:OAB/MT 22131/A

 VISTOS.

1. Cumpra-se as deliberações contidas nos autos em apenso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205124 Nr: 6657-41.2015.811.0004

 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: Ueslei Damacena Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B

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

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 VISTOS.

1. Verifico que a parte requerida concordou com a prova pericial 

produzida nos autos (fls.76/77), ao passo que a parte autora, embora 

intimada para manifestar-se, permaneceu silente, conforme certificado em 

fls.83.

2. Desta forma, homologo o laudo pericial de fls.71, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos.

3. Ante a ausência de irregularidade processual, declaro o feito 

SANEADO.

4. Ainda, considerando a desnecessidade de produção de outras provas, 

INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, querendo, 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, sob pena de preclusão.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197627 Nr: 2273-35.2015.811.0004

 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: Jeane Daniel Estrela dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Verifico que a parte autora concordou com a prova pericial produzida 

nos autos (fls.89/90), ao passo que a parte requerida, embora 

devidamente intimada, permaneceu silente, conforme certificado em 

fls.93/94.

2. Desta forma, homologo o laudo pericial de fls.86/87, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos.

3. Ante a ausência de irregularidade processual, declaro o feito 

SANEADO.

4. Ainda, considerando a desnecessidade de produção de outras provas, 

INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, querendo, 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, sob pena de preclusão.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 201474 Nr: 4664-60.2015.811.0004

 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: Eduardo Cardoso de Almeida, Iolanda Ribeiro de 

Figueiredo de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco de Rezende - 

OAB:GO 40.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Ante a ausência de irregularidade processual, declaro o feito 

SANEADO.

2. Considerando a desnecessidade de produção de outras provas, 

INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, querendo, 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, sob pena de preclusão.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229305 Nr: 8626-57.2016.811.0004

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAM, AMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Acerca do aportado às fls. 45/48, ABRA-SE vista ao representante do 

Ministério Público para que se manifeste pelo prazo legal, nos termos do 

art. 178, II, do CPC/2015.

2. Após voltem-me conclusos para análise.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 20229 Nr: 230-53.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Paulo Afonso Pereira Inêz de 

Almeida, Rosália Gomes de Lima Silva, Eduardo Cardoso de Almeida, 

FIRMA R. G. DE LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, João Bosco de Rezende - OAB:GO 40.974, 

Pedro Pereira de Arbués Filho - OAB:MT 2735-A

 VISTOS.

1. REMETA-SE o feito ao Contador Judicial, para que atualize o cálculo 

objeto do cumprimento de sentença (fls.925).

2. Após, INTIME-SE o Ministério Público, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a 

fim de manifestar-se acerca da impugnação à penhora e a avaliação do 

bem imóvel matriculado sob o nº11.210, bem como sobre a substituição da 

constrição pelo bem objeto da matrícula nº37.738, conforme pedido feito 

pelo executado Eduardo Cardoso de Almeida em fls.971/989.

3. Ainda, deverá manifestar-se acerca da certidão de fls.962, cujo teor 

aponta sobre o transcurso de prazo para que o executado Paulo Afonso 

Pereira Inês de Almeida, apresentasse impugnação a penhora e avaliação 

de bens efetuada em fls.937/938.

4. No mesmo prazo, deverá manifestar-se acerca dos documentos 

juntados em fls.939/950.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219257 Nr: 2343-18.2016.811.0004

 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: Aguinaldo Gonçalves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 VISTOS.

1. Verifico que a decisão de fls.81, condicionou a realização do pedido de 

nova pericia ao pagamento de honorários pela parte autora e que esta, 

devidamente intimada para cumprir a incumbência permaneceu silente, 

conforme certificado em fls.84.
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2. Desta forma, homologo o laudo pericial de fls.75, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos.

3. Ante a ausência de irregularidade processual, declaro o feito 

SANEADO.

4. Ainda, considerando a desnecessidade de produção de outras provas, 

INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, querendo, 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, sob pena de preclusão.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197456 Nr: 2186-79.2015.811.0004

 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: Jessica Oliveira da Silva, Carlos Alexandre Oliveira da 

Silva

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

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

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

Lima - OAB:3127-A/MT

 VISTOS.

1. Ante a ausência de irregularidade processual, declaro o feito 

SANEADO.

2. Ainda, considerando a desnecessidade de produção de outras provas, 

INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, querendo, 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, sob pena de preclusão.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190878 Nr: 10937-89.2014.811.0004

 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: Célia Neres Luz, Sandra Maria Alves Barbosa Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista o retorno dos autos da 2ª instância 

e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

requerente, via DJE, para que, querendo, se manifeste nos autos no prazo 

de 5 dias e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94464 Nr: 8219-95.2009.811.0004

 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: Kozo Inada, Divanita Midori Suematsu Inada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa de Previdência dos Funcionários Banco 

do Brasil - PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Cristina Inada - 

OAB:265276/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Andréa - OAB:, Paulo 

Fernando Paz Alarcón - OAB:PR 37.007

 Certifico e dou fé que, tendo em vista o retorno dos autos da 2ª instância 

e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar as 

partes, via DJE, para que, querendo, se manifestem nos autos no prazo de 

5 dias e requeiram o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 247123 Nr: 4316-71.2017.811.0004

 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: Carlos Eduardo Freitas Souza, Kamila Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, José Edir Arruda 

Martins Junior, Lindalva de Fátima Ramos, Bethania Meneses Dias, Edemar 

Barbosa Belém

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Henrique M. Bazotti - 

OAB:MT 14.494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677, Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A, MARCO AURELIO BENEVENUTO KROMBERG - 

OAB:20439/O, Maria Josefina Vieira Costa - OAB:22341/O, Mauricio 

Aude - OAB:4.667, Pedro Sylvio Sano Litvay - OAB:7.042, 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 DECISÃO

Processo n°: (Cód. 247123)

 Vistos, etc.

1. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, notadamente as 

alterações redacionais, houve significativa mudança no tocante as 

hipóteses de suspeição do magistrado, dentre elas, retirou-se a 

expressão “inimigo capital”, acrescentando a possibilidade da utilização do 

instituto quando for constatada a “inimizade” do juiz com qualquer das 

partes ou com o advogado, conforme se depreende da inteligência do art. 

145, I, do CPC. No caso em tela, este magistrado demanda contra os 

interesses do causídico que representa à parte requerida José Edir 

Arruda Martins Júnior, de tal sorte que o reconhecimento da suspeição é 

medida que se impõe.

2. Com efeito, conveniente registrar que este juiz não é inimigo do referido 

advogado, sendo que tal medida se faz necessária devido as ações que 

esse interpôs em desfavor deste. Por tais razões e mirando evitar 

qualquer questionamento adstrito à imparcialidade do julgador da causa, 

com esteio no artigo 145, I, do CPC, DECLARO-ME suspeito para presidir o 

processo em tela, determinando a conclusão dos autos ao meu substituto 

legal.

3. Por fim, impende mencionar que a pretensa imparcialidade do julgador 

ocorreu após a análise da tutela provisória de urgência com a juntada da 

peça de redarguição do requerido acima mencionado.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

 6. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Barra do Garças-MT, 23/05/2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 196225 Nr: 1288-66.2015.811.0004

 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: Companhia do Vale do Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bartolomeu Gomes Machado, Adalberto 

Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Cecília Galbiatti de 

Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184, Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 DECISÃO

Processo nº: (Cód. 196225)

Visto, etc.

1. Analisando os autos observo que tanto a parte requerida Adalberto 

Teixeira da Silva, quanto a parte autora Companhia do Vale do Araguaia 

interpuseram embargos de declaração da decisão interlocutória inserta às 

fls. 341/342, contudo foi certificada tão somente a tempestividade do 

recurso desse, de tal sorte que se faz necessária a certificação de 

tempestividade dos embargos de declaração juntados por esta às fls. 

350/351. Sendo tempestivo, nos termos do art. 1.023, §2º do CPC, 

DETERMINO a intimação dos embargados para que, caso desejem, 

apresentem contrarrazões.

2. Após, encerrado o prazo previsto no indigitado artigo, faça conclusos.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário
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5. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 23/05/2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito em substituição legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25689 Nr: 637-25.2001.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roncador Alimentos Ltda, Luiz Carlos Dadalto, 

Astor Stulp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE LEILÃO

PRAZO 30 DIAS

Primeiro Leilão: Dia 07/06/2018, às 14:00 horas. Segundo Leilão: Dia 

19/06/2018, às 14:00 horas.

Valor do Débito: 61.921,23 (Sessenta e um mil e novecentos e vinte e um 

reais e vinte e tres centavos)

Local onde se realizará: No seguinte endereço Átrio deste Fórum, 

localizado na Rua Francisco Lira, n. 1051, Setor Sena Marques, cidade de 

Barra do Garças-MT

Descrição do(s) Bem(ns): Duzentos e trinta e cinco jogos de mesa de 

ferro, com quatro cadeiras, usadas, em bom estado de uso e 

conservação, avaliado em R$ 30.550,00 (trinta mil e quinhentos e 

cinquenta reais), na data de 29.02.2008.

Local onde se encontra o(s) Bem(ns): Rua Moreira Cabral, n. 640, Centro, 

cidade de Barra do Garças-MT

Valor Total da Avaliação: 30.550,00 (Trinta mil e quinhentos e cinquenta 

reais)

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(bens) 

poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. 

Não havendo, na primeira data, licitantes ou oferta nessas condições, na 

segunda, o(s) bem(bens) poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior 

lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de 

preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: 1) Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz 

mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no art. 887; 

2) O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla 

divulgação da alienação (CPC/2015, art. 887, caput); 3) A publicação do 

edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada 

para o leilão (CPC/2015 art. 887, § 1); 4) O edital será publicado na rede 

mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e 

conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, 

informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou 

presencial (CPC/2015 art. 887, § 2); 5) Não sendo possível a publicação 

na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às 

condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente 

ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local 

(CPC/2015 art. 887, §2); 6) Atendendo ao valor dos bens e às condições 

da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da 

publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla 

circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou 

televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no § 2o 

(CPC/2015 art. 887, § 4); 7) Os editais de leilão de imóveis e de veículos 

automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de 

divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à 

publicidade dos respectivos negócios

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 02 de maio de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88522 Nr: 2436-25.2009.811.0004

 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: Valmir Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adam Luiz Claudino de Brito - 

OAB:12193/MT, Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) POLIANA OLIVEIRA 

SANTOS, para devolução dos autos nº 2436-25.2009.811.0004, Protocolo 

88522, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227589 Nr: 7425-30.2016.811.0004

 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: Lucília Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Remígio de 

Oliveira - OAB:MG/86.844, Flavia Almeida Moura Di Latella - 

OAB:OAB/MG 109730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:OAB/MG 63.440

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 7425-30.2016.811.0004, Protocolo 227589, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259195 Nr: 12331-29.2017.811.0004

 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: João Inácio da Costa, Daniel de Oliveira Costa, Celina 

Inácio de Oliveira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS AURÉLIO 

RODRIGUES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

12331-29.2017.811.0004, Protocolo 259195, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247067 Nr: 4278-59.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denilton Araújo da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela B. Confecções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 4278-59.2017.811.0004, 

Protocolo 247067, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156570 Nr: 8876-66.2011.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A - Banco Multíplo
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. da Silva, Carlito Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO GOMES PIAUI - 

OAB:6633-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IAUSSE, 

para devolução dos autos nº 8876-66.2011.811.0004, Protocolo 156570, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167372 Nr: 10164-15.2012.811.0004

 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: Gleyson Costa Cruz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MS/ 6.835

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IAUSSE, 

para devolução dos autos nº 10164-15.2012.811.0004, Protocolo 167372, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220231 Nr: 2969-37.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. F. de Lima Cia Ltda, Valtevânio Franco de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IAUSSE, 

para devolução dos autos nº 2969-37.2016.811.0004, Protocolo 220231, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228063 Nr: 7778-70.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jackeline Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. Construção Civil e Assessoria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUSSARA MARIA 

FONSECA S. LIRA, para devolução dos autos nº 7778-70.2016.811.0004, 

Protocolo 228063, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95056 Nr: 8871-15.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECAR AUTOMÓVEIS LTDA, Maria Helena da 

Silva, Renata Vilela Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELIN KASSIA 

TEIXEIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 8871-15.2009.811.0004, 

Protocolo 95056, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23539 Nr: 173-98.2001.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ério Gonçalves de Queiroz Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Silveira da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.689 OAB/GO, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARA DE HOLLEBEN LEITE 

MUNIZ - OAB:OAB-MT 5.446, JACY HOLLEBEN LEITE - OAB:OAB/MT 

6.151-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELIN KASSIA 

TEIXEIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 173-98.2001.811.0004, 

Protocolo 23539, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4156 Nr: 1734-65.1998.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ério Gonçalves de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Silveira da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, MÔSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.689 OAB/GO, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eudemar Quintino de 

Oliveira - OAB:1388/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELIN KASSIA 

TEIXEIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 1734-65.1998.811.0004, 

Protocolo 4156, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242929 Nr: 1355-60.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. V. da Conceição e Conceição Ltda Me, 

Geison Vicente da Conceição, Jadiel Vicente da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL ARDUINI 

AZOLINI, para devolução dos autos nº 1355-60.2017.811.0004, Protocolo 

242929, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75736 Nr: 8696-89.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Martins de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerealista Ouro Branco Ltda, Anivaldo Bisinoto 

Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Ferreira Sousa - 

OAB:14817, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL ARDUINI 

AZOLINI, para devolução dos autos nº 8696-89.2007.811.0004, Protocolo 

75736, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83222 Nr: 6480-24.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime Adolfo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini, Cerealista Ouro 

Branco Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL ARDUINI 

AZOLINI, para devolução dos autos nº 6480-24.2008.811.0004, Protocolo 

83222, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63381 Nr: 6451-42.2006.811.0004

 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 Belmiro Simões, Riama Tratores & 

Máquinas Agrícolas Ltda, Hugo Rodrigues Filho, Luciano Farina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:53.612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Artur de Castro Meirelles 

França - OAB:21.670-GO, Carlos Eduardo Freitas de Souza - 

Defensor Público - OAB:, Edson Azolini - OAB:MT 3094, Joice 

Elizabethda Mota Barroso - OAB:20.986 OAB/GO, MÔSAR ANTONIO 

DE OLIVEIRA - OAB:13.689 OAB/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL ARDUINI 

AZOLINI, para devolução dos autos nº 6451-42.2006.811.0004, Protocolo 

63381, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170255 Nr: 2567-58.2013.811.0004

 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: Dionísio Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aplub Associação dos Profissionais Liberais 

Universitários do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SILVA SOUZA - 

OAB:23.131/O, Cihndy Kelly Bianquini - OAB:MT 20.250-O, Ludmila 

Cristrina Santana - OAB:8940

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CIHNDY KELLY 

BIANQUINI, para devolução dos autos nº 2567-58.2013.811.0004, 

Protocolo 170255, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278218 Nr: 6195-79.2018.811.0004

 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: Fabiana Meireles dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniela Cortes Schulze Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Diante do exposto, presente os requisitos autorizados à concessão, 

DEFIRO o pedido liminar, para que a impetrada retorne imediatamente à 

servidora à Policlínica Santo Antônio, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo 

descumprimento.12.NOTIFIQUE-SE a autoridade impetrada a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (Lei 

nº 12.016/2009, art. 7º, inciso I).13.Após esse prazo, com ou sem as 

informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público pelo prazo 

improrrogável de 10 dias (art. 12, da Lei 12.016/2009).14.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275544 Nr: 4453-19.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFLORESTADORA VALE DO ARAGUAIA LTDA, 

Emerson Luiz da Costa, KARINA DA SILVA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Fagundes Marques - 

OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo aos embargos à 

execução.9.CITE-SE a parte embargada para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo de 15 dias (art. 920, I, CPC/2015).10.Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267950 Nr: 17973-80.2017.811.0004

 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): REFLORESTADORA VALE DO ARAGUAIA 

LTDA, Emerson Luiz da Costa, KARINA DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 VISTOS.

 1. Uma vez que não foi concedido o efeito suspensivo junto aos 

embargos à execução (Cód.: 275544), INTIME-SE a parte exequente para 

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

pena de extinção.

 2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 18073 Nr: 486-93.2000.811.0004

 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: LAURA COELHO DOS SANTOS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALCY COELHO DE SOUZA, GERCINA 

CARMO SOUSA, Waldomiro Coelho de Souza, JACYRA ALVES DA SILVA 

COELHO DE SOUSA, Menezes de Carvalho, Valdyr Coelho de Sousa, 

EDMAR MARTINS DE SOUZA, TELMA ARANTES DE CARVALHO, JOSÉ 

VITOR SOUZA OLIVEIRA, José Cardoso Quirina, CONDOMÍNIO PIQUI DO 

ARAGUAIA I, SEBASTIÃO RICARDO DO VALE, MARIA JOSÉ OLIVEIRA 

REZENDE DO VALE, Luiz Monteiro, FANITO DOMINGOS DE PELEGRINI, 

Aparecido Barbosa da Silva, RUTH ALVES VIANA MONTEIRO, DONOZOR 

DE OLIVEIRA FILHO, WILSON DE PELEGRIN, Francisco Carlos Paulinho da 

Costa, Joaquim Ferreira Meneses Júnior, SEBASTIÃO PARREIRA FILHO, 

CLÁUDIO MONTEIRO DA SILVA, Vandair Arante Figueiredo Oliveira, 

ORACELIA DE PELEGRIN, Sonia Margareth Pereira Parreira, Sebastião 

Placido de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Rodrigues 

Felisbino Nogueira - OAB:20279/O MT, Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988, Luciana Severino Nunes Parreira - 

OAB:MT 18.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:MT 16.326, Divino Pereira de Sousa - OAB:5830/MT, Lindalva 

de Fátima Ramos- Defensora Pública - OAB:DP, Pedro Pereira de 

Arbués Filho - OAB:MT 2735-A, ROBERTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:7487/GO, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 Vistos.

 1. Indefiro o pedido de apensamento formulado às folhas 842verso, em 

razão de que, é perfeitamente possível que requerente instrua este feito 

com cópia do processo referido.

 2. De outra banda, DEFIRO o pedido de folhas 860 e verso. Oficie-se.
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 3. Aportando os documentos nos autos, ouçam-se as partes, no prazo de 

05 (cinco) dias, voltando-me após para designação de audiência de 

instrução, na forma requerida às folhas 688.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160575 Nr: 1224-61.2012.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yamaha Motor da Amazonia Ltda, Yamaha 

Administradora de Consórcio S/C Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Motos Ltda, Elias do Prado, Grazielly 

Barros do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fausto Mituo Tsutsui - 

OAB:93982/SP, Márcio Alexandre Malfatti - OAB:16.943-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 .7.Comprovada a titularidade dos bens descritos às fls. 390, percebo que 

as respectivas matrículas se encontram atualizadas e suas titularidades, 

de fato, recaem sobre a pessoa do devedor, não havendo qualquer 

impedimento a constrição patrimonial.8.Consigno ainda que não há que se 

falar em inobservância à ordem estabelecida pelo artigo 835, do CPC/2015, 

uma vez que o dispositivo elencado traz bens cujo acatamento é 

preferencial, de modo que não é obrigatório e vinculativo para com os 

interesses do credor. Além disso, o pedido de exequente encontra amparo 

no dispositivo legal (Art. 835, IV).9.Assim, DEFIRO o pedido de fls. 390, 

devendo a Nobre Gestora proceder meios para realização da penhora dos 

imóveis matriculados sob nº29.105; 29.106; 29.107; 29.108; 30.553; 

30.554; 30.555; 30.556; 30.557; 30.558 e 30.559, ficando a realização do 

ato junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob o encargo 

e a expensas do exequente. 10.Ademais, consigno que a parte autora 

deve efetuar o pagamento da diligencia devida ao Sr. Meirinho, a fim de 

possibilitar o cumprimento do ato de avaliação dos imóveis mencionados, 

localizados no Bairro Jardim Palmares desta cidade.11.Após, cumpridas 

as deliberações acima e, aportado ao feito o laudo de avaliação do imóvel, 

INTIMEM-SE os executados para, querendo, apresentarem impugnação ao 

cumprimento de sentença, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão.12.Intime-se a parte autora.13.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 56328 Nr: 399-30.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCS FOSFATOS DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrivale - Indústria & Comércio de Raçoes 

Ltda, Tadeu Baisi Cortez, José Antonio Galdeano Abud

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE SIQUEIRA LIMA - 

OAB:56710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR RODRIGUES DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:4.325 MT, Edmar Rodrigues de Souza Júnior - 

OAB:4325/MT, ISABEL DE ARAÚJO CORTEZ - OAB:OAB/SP 235.560

 Vistos.

 1. Diante a reversão da doação do imóvel matriculado sob o numero 

47.458 à empresa Ré pelo Poder Público, conforme consta dos 

documentos de folhas 224/282, TORNO SEM EFEITO à penhora e os 

demais atos a ela inerentes, a partir das folhas 84.

 2. Proceda-se o cancelamento da averbação da penhora do referido 

imóvel, sem oneração às partes.

 3. Intimem os Executados para que no prazo de 15 dias apresente bens 

livres de desembaraço.

 4. Após, manifeste-se o exequente no prazo de 15 dias.

 5. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254440 Nr: 9236-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Rodrigues de Almeida, Suene Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Inês Gomes da Silva, José Maximo 

Chaves, Januária Maria Leite, Terceiros Interessados, MASOLENE CRUZ 

MOURÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O, GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - 

OAB:19.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO movida pelas 

partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Tendo em vista a certidão negativa quanto à citação dos requeridos e 

confinantes, conforme fls. 55 e fls. 57 sucessivamente, a parte autora 

manifesta-se às fls. 70/71 requerendo a citação editalícia dos confinantes.

3. Assim, DEFIRO o pedido da parte autora, por conseguinte, DETERMINO a 

citação editalícia dos confinantes elencados na inicial (fls. 07), pelo prazo 

de 30 (trinta) dias, conforme 256, II, do CPC/2015.

4. Ademais, quanto aos requeridos, consigno que fora procedida à 

consulta junto ao sistema BACENJUD, conforme nº de CPF informado na 

inicial (fls. 04), no intuito de obter o endereço atualizado. No entanto, o nº 

informado consta como inválido, conforme documento em anexo.

5. Assim, INTIME-SE a parte Requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar pugnando pelo o que entende de direito.

6. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209785 Nr: 9442-73.2015.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celina Ferreira Barbosa Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Neffe Queiroz Arantes 

- OAB:15686/MS, Frederico Queiroz Arantes - OAB:15002/ms

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Analisando os autos, constato que a parte autora juntou na inicial 

(fls.13) apenas a fotocópia do título objeto da demanda. No entanto, é 

imprescindível que a parte traga aos autos a via original do título, para o 

regular processamento do feito.

2. Frente ao exposto, INTIME-SE a do requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial a fim de juntar aos autos o documento 

original do título objeto da demanda, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 330, IV, do CPC/2015), bem como se manifestar pelo alegado às fls. 

49.

3. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251371 Nr: 7245-77.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nimar Amorim Vilela, Izis Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

depósito da diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

de citação, a ser cumprido na cidade de General Carneiro-MT., no valor de 

R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais), devendo acessar o site do 

tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da diligência e 

comprovar nos autos.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192997 Nr: 12368-61.2014.811.0004

 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: NFG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdPFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2740 Nr: 2203-48.1997.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA NOVA AMAZÔNIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11.640, MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3584, Ussiel Tavares da 

Silva Filho - OAB:MT 3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO SOUSA 

PRADO - OAB:MT n.º 8.793-A

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso do prazo de 

suspensão do feito e, em cumprimento a decisão de fl. 206, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora, via DJE, para que se 

manifeste no prazo de 30 dias, sob pena de extinção do feito (artigo 485, 

III, do CPC).

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263701 Nr: 15305-39.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gráfica Multicor Ltda-Me, Rodrigo Gehm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 Certifico e dou fé que os embargos monitórios e documentos de fls. 

79/121, são tempestivos, motivo pelo qual impulsiono os presentes autos 

para intimar o requerente, via DJE, para que, querendo, no prazo de 15 

dias, se manifeste acerca de referidos embargos monitórios e requeira o 

que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242589 Nr: 1128-70.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio da Cruz - ME, Marcos Antônio 

da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Certifico e dou fé que, tendo em vista o pedido de extinção requerido pelo 

exequente às fls. 19/20 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar o executado, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se 

manifeste acerca de referida desistência e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249300 Nr: 5729-22.2017.811.0004

 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: Luiz Alberto Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos apresentados pelo 

requerido às fls. 76/119, 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

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 193037 Nr: 12395-44.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Renato de Castro, Orival Lagares da 

Silva, Fausto Almança de Carvalho, Fernando Lagares Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:28336/GO, Wemerson Rogerio Alves de Moraes - 

OAB:15486-A

 INTIMAÇÃO do patrono da parte ré, de que foi designado o dia 

09/07/2018, às 16:30 horas, para interrogatório do acusado Orival 

Lagares da Silva, na Comarca de Iporá-GO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177961 Nr: 12237-23.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. O. Conceição e Silva & Cia Ltda

 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 

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: Alex Vieira Passos - 

OAB:17.731, RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO - OAB:20891/O

 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 que junte aos autos as guias 

referente ao pagamento das custas e taxa judiciária, uma vez que as 

mesmas não acompanharam a petição de protocolo 274934 do dia 

10/04/2018, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160392 Nr: 986-42.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zelmir João Pasquali, Rosmari Salete Camilotto 

Pasquali

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 986-42.2012.811.0004 – CÓDIGO Nº 160392

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA 

DEVEDOR SOLVENTE proposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de 

ZELMIR JOÃO PASQUALI E ROSMARI SALETE CAMILOTO PASQUALI.

Em composição extrajudicial, as partes firmaram acordo, identificado à fls. 

139/142, com a concordância do exequente com a proposta ofertada 

pelos executados. Na mesma petição, além da homologação do acordo, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 35 de 588



requerem a suspensão da execução até 06 de novembro de 2027.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos.

Sendo assim, CANCELO o leilão judicial designado outrora em decisão de 

fls. 143 dos autos.

 Com efeito, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados à 

fls. 139/142, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, 

consequentemente, SUSPENDO a presente execução até restar 

comprovado que o executado cumpriu o acordado, adimplindo com a 

obrigação pactuada no prazo acertado entre as partes, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil. Findo o prazo, retome-se o curso 

do processo, conforme dispõe o parágrafo único do mesmo dispositivo 

legal.

Em face do longo período de suspensão, em virtude do acordo entabulado 

pelas partes, deverá o processo ser arquivado, sem que se proceda, 

contudo, as baixas necessárias na distribuição.

Custas quitadas pelo exequente, conforme se verifica à fls. 64/66.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

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

 Barra do Garças-MT, 22 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 16651 Nr: 1816-96.1998.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Matias, Elisabeth Martins Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto de Freitas Filho, Lilian Limongi de 

Freitas, Peugeot do Brasil Automóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A, Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RAMOS DE 

CARAVALHO - OAB:86.289, FLAVIA PEREIRA DE MORAIS - 

OAB:300.309, GABRIELA DE PAIVA LEITE DIAS - OAB:156.729

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca do 

prosseguimento do feito, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 253138 Nr: 8464-28.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFdOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Batistella - OAB:MT 

9.155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar cópia legível da Certidão de Casamento, para posterior 

expedição de Mandado de Averbação, tendo em vista que tal documento 

não acompanhou a petição protocolada em 07/05/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 100626 Nr: 5629-14.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geny Eduarda da Silva, Wesley Eduardo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Fernando Alves Praxedes, Luiz Cláudio 

Praxedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Nos termos do artigo 523 e 

seguintes do Código de Processo Civil, intime o executado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205280 Nr: 6747-49.2015.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jasone Messias de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Carlos Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DOMINGOS FERREIRA 

VILASBOA - OAB:40.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Nos termos do artigo 523 e 

seguintes do Código de Processo Civil, intime o executado.

Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264502 Nr: 15827-66.2017.811.0004

 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: MHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMdSS, KMdSS, YMS, RMdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 PROCESSO CÓD. 264502

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

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201161 Nr: 4475-82.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moto Barra Ltda, Raimundo Santos Cardoso, 

Emanuel Oliveira Fonseca, Otacilio José Oliveira Fonseca, Maria Aparecida 

Batista

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MOTO BARRA LTDA, CNPJ: 

09083444000102 e atualmente em local incerto e não sabido MARIA 

APARECIDA BATISTA, Cpf: 04779068185, 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 
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Ação: 15/05/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MOTO BARRA LTDA, 

RAIMUNDO SANTOS CARDOSOE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS 

ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO. Deixou de recolher e/ou recolheu a menor 

o ICMS Estimativa por Operação, no(s) prazo(s) regulamentar(es), devido 

por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com 

mercadorias ou prestações, provenientes de ouitras unidades da 

federação ou do exterior . FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS 

COMPLEMANTAR ESTIMATIVA. Deixou de recolher e/ou recolheu a menor 

o ICMS Complementar Estimativa, no(s) prazo(s) regulamentares, 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 CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA Nº 20151907., 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20151907/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/02/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 15.172,88

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170750 Nr: 3205-91.2013.811.0004

 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: Kátia Maria Matos Alencar de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78.069 e 84.400, BREINER RICARDO 

DINIZ RESENDE MACHADO - OAB:84400

 SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada 

por Kátia Maria Matos Alencar de Oliveira, em face de Banco BMG S/A, 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 O feito foi julgado parcialmente procedente às fls. 143/145. Às fls. 186, a 

parte requerida requisitou nos autos a juntada de guia de depósito judicial, 

sob fl. 188. À fl. 192, a parte autora se manifestou pela expedição de 

alvará para liberação do crédito, tendo em vista que o requerido adimpliu 

sua obrigação de forma espontânea, e requer ainda a extinção do feito 

com fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO

DECIDO

Considerando que o valor da condenação já fora depositado judicialmente 

pela parte requerida, o processo realizou o seu objetivo, motivo pelo qual 

abre-se vistas para sentença extintiva nos moldes do art. 924, II do CPC.

Assim, medida que se impõe é a expedição de alvará para levantamento 

dos valores depositados e extinção do feito.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo de execução, em virtude 

do pagamento, com base no art. 924, II do Código de Processo Civil.

Expeça-se o competente alvará de levantamento dos valores depositados 

às fls. 188, em favor parte autora, observando-se as contas indicadas as 

fls. 192.

Quanto às custas remanescentes de fl. 189, proceda-se conforme 

terminado na sentença de fls. 143/145.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se em definitivo os autos, com as 

devidas cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 233967 Nr: 11982-60.2016.811.0004

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGHdS, IdSHA, EdPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBHdAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Lauda Burmann - 

OAB:MT 18.476-B, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS proposta por João Gabriel 

Honorato de Souza e Isabelle de Souza Honorato de Almeida, menores 

impúberes, representados por sua genitora Estefania de Paula Souza, em 

face de João Baptista Honorato de Almeida Filho.

À fl. 94, em audiência de conciliação realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos desta comarca, as partes firmaram acordo com 

relação ao pagamento dos alimentos, guarda e direito de convivência dos 

filhos menores.

Às fls. 98/99 o Ministério Público manifestou-se pela homologação do 

acordo entabulado.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, bem como estão 

regularmente representadas nos autos.

Uma vez que os direitos do infante mostram-se resguardados, 

HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados à fls. 53, 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.

No que concerne ao compromisso definitivo de guarda, as partes acordam 

que a aguarda dos filhos menores pertencerá unilateralmente à genitora. 

Sendo assim DEFIRO o pedido de guarda definitiva dos infantes João 

Gabriel Honorato de Souza e Isabelle de Souza Honorato de Almeida à 

requerente Estefania de Paula Souza, bem como o direito de visitas 

conforme acordado.

Lavre-se termo de guarda definitiva.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262087 Nr: 14295-57.2017.811.0004

 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: ACCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação De Guarda, Visitas e Alimentos proposta por José 

Francisco Carvalho Leite, menor impúbere, representado por sua genitora 

Amanda Cristina Carvalho Leite, em face de Yassamo Guilherme Almeida 

Reis.

À fl. 38, em audiência de conciliação realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos desta comarca, as partes firmaram acordo com 

relação ao pagamento dos alimentos, guarda e direito de convivência dos 

filhos menores.

Às fls. 40/41 o Ministério Público manifestou-se pela homologação do 

acordo entabulado.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, bem como estão 

regularmente representadas nos autos.

Uma vez que os direitos do infante mostram-se resguardados, 

HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados à fls. 38, 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.

No que concerne ao compromisso definitivo de guarda, as partes acordam 

que a aguarda do filho menor pertencerá unilateralmente à genitora. Sendo 

assim DEFIRO o pedido de guarda definitiva do infante José Francisco 

Carvalho Leite à requerente Amanda Cristina Carvalho Leite, bem como o 

direito de visitas conforme acordado.

Lavre-se termo de guarda definitiva.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
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Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 187493 Nr: 8290-24.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletrosom Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gesmar Honório de Morais 

Filho - OAB:143526/MG, Rodrigo da Silva Oliveira Alves - 

OAB:MG/105.896

 VISTOS.

Considerando que não há pedido novo na manifestação de fls. 71/72, pois 

outra idêntica já fora protocolada anteriormente nos autos (fls. 68/69), 

cumpra-se integralmente a sentença de fl. 70.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 86563 Nr: 558-65.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:13.228-B, MILENA TIEMI IWASHITA SALGUEIRO - OAB:278.980 - 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que a parte credora, devidamente intimada a dar 

prosseguimento ao feito, quedou-se inerte, como demonstram as certidões 

de fls. 75 e 76, REMETAM-SE os autos ao arquivo, nos termos do art. 921, 

§2º e 4º do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 200124 Nr: 3831-42.2015.811.0004

 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: Valdeci de Souza Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco s/a da Comarca de Osasco, 

S. Rodrigues Azevedo - ME, Sandro Rodrigues Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 VISTOS.

Reitere a intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar, apresentar o endereço dos requerido para a citação, sob pena 

de extinção.

 Após, sem manifestação, voltem-me conclusos para extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 241637 Nr: 408-06.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Maria de Fatima Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldori Pedó

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENA CAMERINO DE 

AZEVEDO - OAB:13.314-B, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 

21.035, JÚLIO CESAR NOGUEIRA REIS - OAB:19.166, Paulo Emílio 

Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão do cônjuge do requerido no polo passivo da 

demanda.

À distribuição para as devidas retificações.

 Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informem as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

julgamento do feito no estado em que se encontra.

Por fim, conclusos para saneamento ou julgamento, se for o caso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261314 Nr: 13811-42.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilcar Penze de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, abra-se vista ao autor para se 

manifestar, dando prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de 

direito ou indicando bens passíveis de penhora.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 97346 Nr: 2332-96.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Jardim Araguaia Ltda, Espólio de Eduardo dos 

Santos Penteado, Rogério Arantes Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, 

Município de Barra do Garças - MT, Wanderlei Farias Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, Domingos Savio de Souza - OAB:MT 18.722, 

Lais Bento de Resende - OAB:MT 11.828, Pablo Carvalho de Freitas 

- OAB:GO 17.934, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Domingos Savio de Souza - OAB:MT 

18.722, Luceia Fatima Ribeiro Leite - OAB:OAB/MT-8972B, Onildo 

Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de dação em pagamento proposta por Imobiliária Jardim 

Araguaia Ltda. e Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, em face de 

Município de Barra do Garças-MT, devidamente qualificados nos autos.

Em manifestação de fls. 299/303, as partes informam que firmaram acordo 

por intermédio de seus advogados e pugnam pela homologação do mesmo 

para que produza efeitos legais.

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. 299/303, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Custas já satisfeita.

Honorários conforme pactuado.

 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 161694 Nr: 2611-14.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 
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- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Expresso Satélite Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Renato Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Inácio Morais - 

OAB:GO 26.951, FLORENTINO LUIZ FERREIRA - OAB:11932/GO, JOÃO 

NEGRÃO DE ANDRADE FILHO - OAB:17947/GO, Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607

 VISTOS.

Intime-se o executado, nos termos do art. 854, §2º do CPC, acerca da 

penhora realizada as fls. 302/304, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 250020 Nr: 6186-54.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Henrique Furtado Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial movida por Banco do Brasil s/a 

em face de Umberto Henrique Furtado Martins.

O executado não foi encontrado para sua citação, e, suspeitando de 

ocultação de forma proposital, o meirinho procedeu com a citação por hora 

certa, que também restou infrutífera, como se vê na certidão de fls.73.

Por esta razão, proceda com as providências constantes no artigo 254 do 

Código Processual Civil.

 Transcorrido o prazo estipulado no dispositivo já mencionado, nomeio, 

desde já, a Douta Defensoria Pública para, na qualidade de curadora 

especial do requerido, representar os interesses deste, apresentando 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, abra-se vista ao autor para manifestação.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 162420 Nr: 3596-80.2012.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperforte - Coop. de Economia e Créd. Mútuo dos 

Func. Inst. Financ. Púb. Fed.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Williams Souza Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CAROLLINE LIMA 

PINTO - OAB:14.883, Dennis Machado da Silveira - OAB:MT 5.752, 

PEDRO JOSE COELHO PINTO - OAB:3.771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTÔNIO GOULART 

JUNIOR - OAB:24383

 Autos nº 3596-80.2012.811.0004 – Cód: 162420

VISTOS.

Reitere a intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar, indicar conta para levantamento dos valores bloqueados, sob 

pena de suspensão do feito.

 Cumpra-se. Intime-se.

Barra do Garças-MT, 08 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 224751 Nr: 5744-25.2016.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Pontaleste Ltda, Maria do Carmo Santos 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Fernando de Deporte Bohrer, Romilson 

Soares de Freitas, Caterine Bitencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 PROCESSO Nº 5744-25.2016.811.0004 – CÓDIGO Nº 224751

VISTOS

Ciente da decisão proferida nos autos de agravo de instrumento n° 

75750/2016, que desproveu o recurso.

Intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, impugnar a 

contestação de fls. 408/417. Deverá ainda indicar o endereço correto e 

atualizado do requerido Paulo Fernando de Deporte Bohrer para a citação.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Barra do Garças-MT, 08 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 192421 Nr: 11964-10.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lionésio Sousa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hotel e Restaurante Londres Ltda, Sebastiana 

Rodrigues de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 08 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264251 Nr: 15663-04.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Fagundes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo de Miranda, Helena Rocha da Silva 

Ferreira, Sebastiana José da Costa, Carmem Ledis Ferreira Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de ação de usucapião extraordinário ajuizado por Sebastião 

Fagundes de Souza, em face de Ronaldo de Miranda.

As fls. 62 fora informado o óbito do requerido.

 Nos termos do art. 689 do Código de Processo Civil, o pedido de 

habilitação proceder-se-á nos autos da Ação principal, na instância em 

que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.

Defiro o petitório de habilitação, fazendo constar na capa dos autos e no 

Sistema Apollo o nome dos herdeiros como requeridos, nos termos do 

artigo 110 do Código de Processo Civil, habilitando-o no processo para 

todos os fins legais.

 Promova-se a citação dos requeridos.

Sem prejuízo, intime-se o requerente para manifestar acerca da certidão 

de fls. 59.

Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 10 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 7400 Nr: 2122-02.1997.811.0004

 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: Francisco Luiz Esteves Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo de Matos, Ulisses Lopes da Silva, Paulo 
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Ribeiro da Silva, DEOCLECIANO DE MORAES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Luiz Esteves Júnior 

- OAB: MT 5.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, Hélio Fernando de Almeida Gomes - 

OAB:9.889/GO, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 19.832/0

 VISTOS.

1. Ciente da decisão de fls. 1515, que negou provimento ao agravo em 

recurso especial interposto nos autos.

 2. Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo para, em 

05 (cinco) dias, requererem o que entenderem de direito.

3. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 216539 Nr: 785-11.2016.811.0004

 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: Clébio Leonidas de Souza Gás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araguaia Comercio de Motos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Reitere a intimação de fls. 36, a fim de que o autor providencie o depósito 

da diligenciado Sr. Oficial de Justiça, para o cumprimento da decisão de 

fls. 20/21, sob pena de extinção.

 Transcorrido o prazo, e não havendo o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, voltem-me para sentença extintiva.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 10 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244192 Nr: 2217-31.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Valoes Soares, Leonardo Valoes Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre 

Admissão de Assoc. do Araguaia e Xingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 918, I e 485, IV, ambos do 

CPC, decido rejeitar liminarmente os embargos à execução, julgando o feito 

extinto sem julgamento do mérito.Translade-se cópia desta sentença aos 

autos da execução de cód. 236213, promovendo o desapensamento 

deste.Condeno o requerido ao pagamento de custas processuais 

remanescentes e honorários advocatícios, o qual arbitro em R$ 1.000,00 

(um mil reais), devido a singeleza da causa.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as cautelas de praxe.Publique-se, Registre-se, e 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 55505 Nr: 2770-98.2005.811.0004

 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: Genesi Lopes de Lima, Paulo Moises Lopes Meirelles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Luiz Lima Meirelles, MARIA 

AUXILIADORA PIMENTEL MEIRELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho - 

OAB:18256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Fernando Rafael Zílio Renofio - OAB:SP 225.281, 

Ramon Fonseca Carvalho - OAB:MT 16.969

 VISTOS.

1. Ciente do acórdão retro, que ratificou a sentença de fls. 290/293.

 2. Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo para, em 

05 (cinco) dias, requererem o que entenderem de direito.

3. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 168129 Nr: 11107-32.2012.811.0004

 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: Ricardo Rodrigues de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Saldanha Farias, Fernando Saldanha 

Farias, Irapuã Camerino de Azevedo, Diogo Macedo Nunes Cunha Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Ciente do acórdão de fl. 253, que reformou a sentença de fls. 211, 

determinando o regular prosseguimento do feito.

 2. Intime-se a parte autora, por intermédio de seu representante, para no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito nos autos.

3. Após, volte-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 216900 Nr: 987-85.2016.811.0004

 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: AMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Rafael Luiz de Moura - OAB:19.945/MT

 SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Alimentos, promovida por Alfredo Martins Moraes, em desfavor de 

Glacimar Nazario de Barros, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 84, o exequente foi intimado, via DJE, a se manifestar nos autos, 

deixando transcorrer o prazo sem manifestação conforme certidão de fl. 

85.

 Novamente intimado, desta vez pessoalmente, a promover o 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção, como demonstra a 

certidão do Oficial de Justiça à fl. 90, novamente o exequente quedou-se 

inerte, como demonstrado em certidão de fl. 93.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

Está demonstrada a desídia da parte, que, desde o mês de junho do ano 

de 2017, deixou de prover o devido andamento aos autos, mesmo que 

regularmente intimado por meio eletrônico e ainda pessoalmente, restando 

claro o desinteresse em seu prosseguimento, estando o pedido 

abandonado.

Preceitua o artigo 485, em seu inciso III, do Código de Processo Civil que 

extingue-se o processo, sem resolução de mérito quando:

“III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Considerando o descaso da parte exequente com o seguimento do feito e 

do preceito constitucional da razoável duração do processo, é nítido o 

abandono e a necessidade da extinção do feito.

Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar em custas processuais e honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se em definitivo os autos, com as 

devidas cautelas de praxe.

 Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225410 Nr: 6149-61.2016.811.0004

 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: Auto Posto Caique II Ltda - ME, Marcos Henrique 

Bezerra Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clerismar Ferreira de Oliveira - 

OAB:MT 19.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando as certidões de fls. 42 e 43, proceda-se à intimação da 

parte autora pessoalmente, para no prazo de 10 (dez) dias requerer o que 

entender de direito sob pena de extinção do feito.

 Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 224345 Nr: 5526-94.2016.811.0004

 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: Luiz Carlos Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Ciente do acórdão de fl. 136-vº, que reformou a sentença de fls. 103, 

determinando o regular prosseguimento do feito.

 2. Intime-se a parte autora, por intermédio de seu representante, para no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito nos autos.

3. Após, volte-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 180722 Nr: 2641-78.2014.811.0004

 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: Espólio de Olga Haider Oliveira, Celio Moraes de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Larisse Alves Araújo - 

OAB:MT 14.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Ciente da decisão de fls. 274/280, que negou provimento ao agravo em 

recurso especial interposto nos autos.

 2. Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo para, em 

05 (cinco) dias, requererem o que entenderem de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276044 Nr: 4764-10.2018.811.0004

 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: WMSA, JMs

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJdNA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 4764-10.2018.811.0004 - Cód. 276044

 Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, RECEBO a 

peça exordial.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a autora alegou a possibilidade do alimentante, sem, 

todavia, comprovar o efetivo rendimento do requerido, fixo alimentos 

provisórios no importe de 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo, 

a ser depositado em nome da representante, conforme conta poupança 

especificada a fls.06.

CITE-SE o requerido, via missiva, no endereço constante na inicial, e o 

INTIME para audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 26 

de julho de 2018, às 17h30min, na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Notifique-se o Ministério Público

Expeça-se o necessário.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 27 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272414 Nr: 2582-51.2018.811.0004

 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: RFVdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMVdC, KRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PEREIRA DA SILVA - 

OAB:28.077/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 2582-51.2018.811.0004 - Cód. 272414

 Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, RECEBO a 

peça exordial.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil.

No tocante ao pedido liminar, onde o requerente propõe a redução dos 

alimentos para a quantia equivalente a 20% do salário mínimo, indefiro, 

uma vez que mostra-se imprescindível a análise de outros elementos e 

circunstâncias para se verificar a real capacidade do autor e necessidade 

do alimentado.

 CITE-SE o requerido, na pessoa de sua genitora, no endereço constante 

na inicial, e o INTIME para audiência de conciliação/mediação que designo 

para o dia 26 de julho de 2018, às 17h00min, na qual as partes deverão se 

fazer acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência 

injustificada de qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

INTIME o Ministério Público

Expeça-se o necessário.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 27 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164820 Nr: 6691-21.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. de J. Souza Itacarambi, Maria de Jesus 

Sousa Itacarambi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Costa Mendes - 

OAB:Mg 101.668

 PROCESSO CÓD. 164820
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Vistos.

Defiro o requerimento de fls.83.

Intime-se a executada, por intermédio de seus patronos, para que proceda 

com a regularização do parcelamento realizado.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 26 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 222294 Nr: 4214-83.2016.811.0004

 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: GLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Em análise ao do Ministério Público de fls. 100/101, DETERMINO a 

realização de estudo psicossocial cabível ao caso, que deverá ser 

realizado pela equipe interprofissional deste juízo junto à residência da 

parte autora, observando o endereço constantes nos autos.

 Proceda a intimação das profissionais, acerca da nomeação, bem como 

para realizar o estudo social, devendo apresentar relatório no prazo de 20 

(vinte) dias.

Com a apresentação do estudo psicossocial, remetam-se os autos ao 

Ministério Público para vistas.

Após, voltem-me para deliberar.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 164820 Nr: 6691-21.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. de J. Souza Itacarambi, Maria de Jesus 

Sousa Itacarambi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Costa Mendes - 

OAB:Mg 101.668

 DispositivoI – Rejeito a exceção de pré-executividade apresentada, pelos 

fundamentos expostos.II – DEFIRO a penhora pleiteada.III – A penhora on 

line realizada nos autos restou infrutífera em parte, conforme 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores, uma vez que foi 

penhorada apenas a quantia de R$ 5.028,12 (cinco mil, vinte e oito reais e 

doze centavos).IV – Intime-se o executado da penhora realizada, para 

querendo, no prazo de 05 dias, manifestar-se.V – Intime-se a exequente 

para, em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento provisório, conforme 

artigo 40 da Lei 6.830/80, indicar outros bens passíveis de penhora.VI – 

Transcorrido o prazo, e não havendo indicação de outros bens ou 

interposição de embargos, voltem-me para liberar o valor bloqueado em 

favor do exequente e ordenar o arquivamento provisório do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 14366 Nr: 107-89.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelson Marcos Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIVINO DUTRA CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 VISTOS.

Tendo em vista o ponto “IV” da decisão de fl. 216, que determinou o 

arquivamento dos autos e início da contagem prescricional em caso de 

não manifestação do exequente, e, tendo em vista também que o mesmo 

foi intimado mas manteve-se inerte, conforme certidões de fls. 224/226, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, nos termos do art. 921, §2º e 4º do 

CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 171107 Nr: 3703-90.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Martins 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. 171107

Em 23.05.2018, às 15h17min, 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. 

Realizada a oitiva das testemunhas Célio Moura Campos, Aurélio Dourado 

Barros e Claudio Lionis Gonzaga. O Ministério Público insiste na oitiva da 

testemunha Gueomarina Rodrigues de Souza. Após, o MM Juiz decidiu: “1. 

Designo audiência para oitiva da testemunha Gueomarina Rodrigues de 

Souza para 20.09.2018 às 16hrs30min, expedindo mandado de intimação 

no mesmo endereço indicado nos autos.” 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.: 271113 Nr: 1692-15.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhyzon Patrik Misquita Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 271113

Em 23.05.2018, às 13h00min, 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. 

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.: 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 10408-2/2016 (231920)

 1) Ante ata de julgamento pelo tribunal do júri em fls.945/946, a defesa 

técnica do reeducando José Leonardo Nunes da Costa apresentou termo 

de apelação, bem como, posteriormente em fl.974, interpôs novo termo de 

apelação sem as razões.

2) Assim, intime-se o advogado do reeducando, via DJe, para apresentar 

as razões recursais.

3) Com as razões, vistas ao Ministério Público para apresentar as 

contrarrazões.
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4) Caso não apresentadas as razões, intime-se, pessoalmente, o réu para 

apresentá-las, informando que, se não o fizer, será nomeada a Defensoria 

Pública.

5) Cumpra-se

Barra do Garças- MT, 23.5.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 241884 Nr: 606-43.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priscila de Souza Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 23.05.2018, às 17h26min, 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 a ré. 

Realizada a oitiva das testemunhas Vanderléia aparecida Esteves Costa, 

Claudia Maria Barbosa de Sousa e Anne Graziele de Oliveira Santos. 

Prejudicado o interrogatório diante o desejo da ré de permanecer em 

silêncio. Ministério Público e Defensoria Pública manifestam pela 

desistência da testemunha Túlio Aires Castro. Após, o MM Juiz decidiu: “1. 

Homologo a desistência da testemunha Túlio Aires Castro. 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.: 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

 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. Presente o reeducando. Realizada a justificação. Pelo 

reeducando foi manifestado o interesse de ser defendido pela Defensoria 

Púbica. Após, o MM Juiz, em áudio, determinou: “1. Decreto a regressão 

do reeducando, mantendo, embora, o atual regime, determinando 

confecção de novo cálculo com data base fixada em 18.09.2017.” 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.: 163874 Nr: 5556-71.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leuzimar Alves Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 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.: 181937 Nr: 3734-76.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Farias Rodrigues Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 188731 Nr: 9260-24.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvonei Lima de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON NUNES RODRIGUES - 

OAB:42432/DF

 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.: 192654 Nr: 12126-05.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Braun

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035

 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.: 202846 Nr: 5387-79.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Ferreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 48075 Nr: 621-32.2005.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JPdBdG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Vanderley Candido da Silva, Cpf: 78644615149, Rg: 

3166353185489 SSP GO Filiação: José Candido da Silva e Valdivina 

Pereira da Silva, data de nascimento: 14/9/1975, brasileiro(a), natural de 

São domingos-MT, solteiro(a), comerciante, Endereço: Rua 25, Quadra 

158, Lote 17, Loja 03, Bairro: Centro, Cidade: Alexânia-GO
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Finalidade:Para comparecer no dia 25 de Junho de 2018, às 07:30 horas 

(MT), no Plenário do Tribunal do Júri Popular- no Anexo do Ed. do Fórum 

local, sito à Rua Francisco Lira, n.º .1.051, Bairro:Sena Marques, Cidade: 

Barra do Garças-MT, a fim de ser submetido a Julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri Popular, nos autos de Ação Penal supramencionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:1. A Defesa do réu, nas fls.408/409, postula a 

redesignação da Sessão de Julgamento, a fim de intimar o réu via edital.

2. Defiro o pedido da Defesa.

3. Redesigno a Sessão de Julgamento para dia 25.6.2018 às 07h30min 

(MT).

4. Intimem-se o réu via edital, com prazo de 15(quinze) dias.

5. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Mat. 7568

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 182863 Nr: 4567-94.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Érika Henrique de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 21.05.2018, às 15h53min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Leonardo Bonfim Fernandes. 

Presente a flagrada. Realizada a custódia. Após, o MM Juiz, em áudio, 

decidiu: “1.Devolvo a liberdade à flagrada, nos autos de código 278172, 

com a aplicação da cautelar consistente em não ingerir bebida alcoólica, 

determinando a expedição de alvará de soltura. 2. Nos autos de código 

182863 concedo indulto natalino, determinando o arquivamento dos autos.” 

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.: 25801 Nr: 450-17.2001.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Manoel Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos 450-17/2001 (25801)

 1) Em ata de julgamento (fl. 658v-659), a defesa técnica constituíca 

apresentou termo de apelação.

 2) Sobreveio certidão declinando preclusão temporal para serem 

apresentadas as contrarrazões (fl. 676).

 3) Em razão disso, a decisão de fl. 677 determinou a intimação pessoal do 

réu para apresentar as razões recursais.

 4) Desta decisão foi intimada a defesa técnica, por DJE, conforme 

lançamento no Apolo em 17.02.2018, que foi disponibilizado no DJE nº 

10201, de 20/02/2018 e publicado no dia 21/02/2018.

5) Expedida carta precatória para intimação pessoal do réu, houve sua 

regular intimação pessoal (fl. 685), em 23.04.18.

6) Sobrevio certidão atestando preclusão temporal para que o réu 

apresentasse razões recursiais.

7) Neste contexto, vistas à Defensoria Pública, para razões recursais.

 8) Intime-se a defesa técnica, outrora constituída, sobre esta decisão, via 

DJE.

Barra do Garças- MT, 24.5.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 218344 Nr: 1838-27.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderley Martins Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosana da Silva Freitas 

Ayres - OAB:MT 20.838

 IMPULSIONO estes autos para proceder à intimação do advogado do réu 

acerca da r. sentença, a seguir transcrita em resumo:"(...) Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para o 

efeito de condenar o acusado José Valdivino da Silva Filho como incurso 

nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da 

Lei nº. 11.340/2006..(...)"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 218344 Nr: 1838-27.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderley Martins Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosana da Silva Freitas 

Ayres - OAB:MT 20.838

 S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de 

Vanderley Martins Vasconcelos, dando-o como incurso no art. 129, § 9º, 

do Código Penal, c/c art. 5º, III, e art. 7º, I, da Lei nº. 11.340/2006.

Conforme narra a denúncia:

[...] No dia 03 de janeiro de 2016, por volta de 02:45 horas, na residência 

localizada na Rua Orlando Bertipalha, nº 58, Maria Joaquina I, em Pontal do 

Araguaia/MT, o denunciado Vanderley Martins Vasconcelos, com 

consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua convivente 

Maria aparecida Sousa da Mata, provocando-lhe as lesões corporais 

leves descritas no laudo de exame de corpo de delito (p. 36-IP) e no mapa 

topográfico para localização de lesões (p. 37-IP) [...] (fls. 02/03)

A denúncia foi recebida em 18.07.2016 (fl. 52).

Citado, o réu apresentou defesa inicial (fls. 62/67).

Durante a instrução processual, foi ouvida a vítima, 03 (três) testemunhas, 

bem como se procedeu com o interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da 

denúncia, com a condenação do denunciado pelo crime de lesão corporal. 

Por sua vez, a defesa requereu a fixação da pena no mínimo legal e o 

reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

É o relatório.

 Passo a decidir.

O Ministério Público pretende atribuir a Vanderley Martins Vasconcelos, a 

prática dos delitos descritos no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 5º, 

III, e art. 7º, I e I, da Lei nº. 11.340/2006, haja vista que, no dia 03.01.2016, 

por volta das 02h45min, nesta cidade, o denunciado teria ofendido a 

integridade corporal de sua companheira Maria Aparecida Sousa da Mata.

Da análise dos autos, verifico que a materialidade do delito de lesão 

corporal foi comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (fls. 26/27v), 

exame de corpo de delito e mapa topográfico (fls. 39/40), em que se 

demonstrou que houve ofensa à integridade física da vítima, bem como 

pelos depoimentos colhidos durante toda a persecução penal.

Quanto à autoria, esta encontra-se fartamente provados nos autos, 

conforme passo a delinear.

No seu depoimento em Juízo, a vítima afirmou:

[...] Que saíram para beber e começaram a discutir quando estavam indo 

par casa. Quando chegaram em casa continuaram discutindo. Que 

empurrou o acusado e o mesmo revidou o empurrão, vindo a mesma a 

bater o rosto no chão causando a lesão presente nos autos [...] (Mídia 

fl.93).

Por sua vez, o réu, em juízo, alegou:

[...] Que saíram para beber e lá começaram a discutir. Que ao chegarem 

em casa tal discussão perdurou. Que confirma ter empurrado a vítima 

durante uma discussão que tiveram. Que alega realmente ter agredido a 

vítima. Que ainda convivem juntos. Que outras vezes a vítima já saiu de 

casa em virtude de brigas. Que discussões são normais [...] (Mídia fl. 93).

Desta feita, observa-se que o próprio denunciado afirmou ter causado a 
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lesão na vítima.

 Assim, do robusto conjunto fático probatório produzido em Juízo, restou 

incontroverso ter a vítima sido agredida fisicamente pelo réu naquele dia.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal contida na 

denúncia, para o efeito de condenar o acusado José Valdivino da Silva 

Filho como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, com 

as implicações da Lei nº. 11.340/2006.

Portanto, passo a dosimetria da pena:

A pena prevista para o crime de lesão corporal, tipificado no artigo 129, § 

9º, do Código Penal, é de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando 

as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59, do Código Penal, e em 

observância ao art. 129, § 9º, do Código Penal, verifico que o réu 

Vanderley Martins Vasconcelos praticou fato reprovável e com 

consciência de sua ilicitude, contudo inerente ao próprio tipo penal, razão 

pela qual deixo de valorar a sua culpabilidade de maneira negativa; o réu 

não registra outros antecedentes, os quais, todavia, serão analisados 

durante a segunda fase da dosimetria, a fim de não ensejar bis in idem; 

poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, 

razão pela qual deixo de valorá-lo; não existem nos autos elementos 

suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo 

de valorá-la; o motivo do crime foi o desentendimento entre o réu e a 

vítima, decorrente de relação doméstica, o qual já é punido pelo próprio 

tipo penal; as consequências são normais a espécie, nada tendo a se 

valorar como fato extrapenal; as circunstâncias do crime encontram-se 

relatadas nos autos, nada tendo a valorar, o comportamento da vítima em 

nada colaborou para a prática do delito.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a 

pena-base para o crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, em 

03 (três) meses de detenção.

Concorrendo a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, qual 

seja ter o agente confessado espontaneamente, porém tendo em vista que 

a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de valorá-la, em observância 

a Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena anteriormente 

dosada.

Por sua vez não se encontram presentes causas de diminuição ou de 

aumento, razão pela qual torno definitiva a pena acima dosada, a fim, de 

condenar o acusado definitivamente a pena de 03 (três) meses de 

detenção.

A pena privativa de liberdade acima fixada deverá ser cumprida, em 

regime aberto, conforme disposto no artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Considerando que foi aplicado regime inicial semiaberto, ante a 

reincidência, desnecessária a análise por este Juízo acerca do tempo de 

prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena 

privativa de liberdade (art. 387, §2º), vez que não irá alterar o regime 

inicialmente imposto.

Incabível a substituição da pena, tendo em vista que o crime foi praticado 

com violência à pessoa (artigo 44, inciso I, do Código Penal).

 Por outro lado, presentes todos os requisitos do artigo 77 do Código 

Penal, motivo pelo qual suspendo a execução da pena privativa de 

liberdade, por 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das seguintes 

condições: a) não frequentar bares, casas noturnas, de jogos e de 

prostituição; b) não mudar de residência e não se ausentar da cidade 

onde reside por prazo superior a 08 (oito) dias, sem prévia autorização 

judicial; c) apresentar-se mensalmente em Juízo, dando conta de suas 

atividades; d) comparecimento ao CREAS deste Município de Barra do 

Garças/MT, para atendimento individual e atividade em grupo, a fim de que 

participe de 16 módulos reflexivos semanais específicos para condenados 

por delitos no âmbito familiar.

Deixo de condenar o réu, ao pagamento das custas processuais, por 

estar sendo atendido por defensor público, declarando que não tem 

condições financeiras.

 Tendo em vista a absoluta ausência de elementos que permitam a 

aferição dos prejuízos suportados pela vítima, deixo de fixar valor mínimo 

para reparação dos danos causados pela infração.

Considerando que o direito do réu de apelar em liberdade não lhe pode ser 

denegado, se permaneceu solto durante a instrução criminal e não 

restaram evidenciadas quaisquer hipóteses previstas no artigo 312 do 

CPP, quando da prolação da sentença condenatória, concedo ao acusado 

o direito de apelar em liberdade.

 P.R.I.C.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da sentença:

a) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;

b) Expeça-se Guia de Execução Definitiva;

c) Comunique-se a suspensão dos direitos políticos do réu (artigo 15, 

inciso III, da Constituição Federal) via Sistema INFODIP - Informações e 

D i r e i t o s  P o l í t i c o s ,  a c e s s í v e l  p e l o  s í t i o  e l e t r ô n i c o 

www.tre-mt.jus.br/destaques/infodip, conforme determina o artigo 595, da 

CNGC.

d) Oficie-se ao INI e demais órgãos competentes, fornecendo informações 

sobre a condenação do réu.

Por fim, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265797 Nr: 16654-77.2017.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJdOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WELLINGTON JOHNATHAN DE OLIVEIRA 

MACARIO, Cpf: 01824927100, Filiação: Maria Helena de Oliveira e Amarildo 

Macario, brasileiro(a), furador de poço artesiano. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO DA MEDIDAS PROTETIVAS 

IMPOSTAI - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com 

comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de 

dezembro de 2003;II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência 

com a ofendida;III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:a) 

aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando 

o limite mínimo de distância entre estes e o agressor;b) contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação;c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida;IV - restrição ou suspensão 

de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento 

multidisciplinar ou serviço similar;V - prestação de alimentos provisionais 

ou provisórios.§ 1º As medidas referidas neste artigo não impedem a 

aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a 

segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a 

providência ser comunicada ao Ministério Público.§ 2º Na hipótese de 

aplicação do inciso I, encontrando-se o agressor nas condições 

mencionadas no caput e incisos do art. 6o da Lei no 10.826, de 22 de 

dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou 

instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a 

restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do agressor 

responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de 

incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o 

caso.§ 3º Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, 

poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial.§ 4º 

Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o disposto 

no caput e nos §§ 5o e 6º do art. 461 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 

1973 (Código de Processo Civil).”6. Entrementes, abstraindo a cominação 

de culpa pelo evento que, de seu turno, deve ser postergada ao feito 

respectivo, colhe-se que, analisando os termos de declarações, por 

medida de prudência e tendente a evitar consequências mais gravosas a 

ambas as partes, o que caracteriza o fumus boni iuris e o periculum in 

mora, não há dúvidas de que devam ser adotadas algumas das medidas 

de proteção elencadas na Lei n. 11.340/2006, e o faço por reconhecer, 

justamente, a "mens legis", ou seja, o caráter finalístico da norma 

respectiva, qual seja, o de criar mecanismos para coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, "in casu", a vítima acima discriminada. 

7. Nesse diapasão, DETERMINO que o suposto agressor se submeta às 

condutas preventivas a seguir elencadas, quais sejam: I) afastamento do 

lar, domicílio ou local de convivência; II) proibição de aproximação da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas do fato no limite mínimo de 

500 (quinhentos) metros de distância; III) proibição de contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; IV) proibição de frequentar o trabalho da vítima e casa dos 

familiares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida; 8. Assim, INDEFIRO os demais pedidos por falta de lastro 

probatório mínimo a ensejar o seu acolhimento o que denota temerário a 
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apreciação neste momento processual, restando consignado que poderão 

ser objeto de requerimento pela via adequada, se for o caso.9. Ressalto 

que a presente medida é um instituto de urgência visando, assim, a tutelar 

direito(s) na iminência de ser(em) violado(s) ou continuidade de eventual 

violação. Cabe à parte requerente, entendendo necessário, interpor a 

ação pertinente ou, caso nova situação emergencial surja, requeira novas 

medidas protetivas.10. Consigno que o malferimento das disposições 

acima transcritas ensejará ao respectivo transgressor as penas cabíveis, 

inclusive, a POSSIBILIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA DO SUPOSTO 

AGRESSOR.11

Despacho/Decisão: DECIDO4. Pois bem, dos autos dessume-se a 

presença de relação íntima de afeto entre os mesmos, amoldando-se, 

dessa forma, na figura subsumida no inc. III do art. 5º da Lei nº. 

11.340/06.5. Assim, constatada a prática de violência doméstica, seja 

física ou moral, o Juiz poderá tomar as providências previstas no art. 22 

da Lei n. 11. 340/2006:“Art. 22. Constatada a prática de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá 

aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as 

seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:I - suspensão da 

posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão 

competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003;II - 

afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;III - 

proibição de determinadas condutas, entre as quais:a) aproximação da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 

distância entre estes e o agressor;b) contato com a ofendida, seus 

familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;c) 

frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade 

física e psicológica da ofendida;IV - restrição ou suspensão de visitas aos 

dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou 

serviço similar;V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.§ 1º 

As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras 

previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou 

as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao 

Ministério Público.§ 2º Na hipótese de aplicação do inciso I, 

encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no caput e 

incisos do art. 6o da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o juiz 

comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas 

protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de 

armas, ficando o superior imediato do agressor responsável pelo 

cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de 

prevaricação ou de desobediência, conforme o caso.§ 3º Para garantir a 

efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a 

qualquer momento, auxílio da força policial.§ 4º Aplica-se às hipóteses 

previstas neste artigo, no que couber, o disposto no caput e nos §§ 5o e 

6º do art. 461 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de 

Processo Civil).”6. Entrementes, abstraindo a cominação de culpa pelo 

evento que, de seu turno, deve ser postergada ao feito respectivo, 

colhe-se que, analisando os termos de declarações, por medida de 

prudência e tendente a evitar consequências mais gravosas a ambas as 

partes, o que caracteriza o fumus boni iuris e o periculum in mora, não há 

dúvidas de que devam ser adotadas algumas das medidas de proteção 

elencadas na Lei n. 11.340/2006, e o faço por reconhecer, justamente, a 

"mens legis", ou seja, o caráter finalístico da norma respectiva, qual seja, o 

de criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher, "in casu", a vítima acima discriminada. 7. Nesse diapasão, 

DETERMINO que o suposto agressor se submeta às condutas preventivas 

a seguir elencadas, quais sejam: I) afastamento do lar, domicílio ou local de 

convivência; II) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares 

e das testemunhas do fato no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de 

distância; III) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; IV) proibição de 

frequentar o trabalho da vítima e casa dos familiares, a fim de preservar a 

integridade física e psicológica da ofendida; 8. Assim, INDEFIRO os demais 

pedidos por falta de lastro probatório mínimo a ensejar o seu acolhimento o 

que denota temerário a apreciação neste momento processual, restando 

consignado que poderão ser objeto de requerimento pela via adequada, se 

for o caso. De Água-Boa/MT para Barra do Garças/MT, 18 de novembro 

de 2017.Pedro Davi BenettiJuiz de Direito Plantonista

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, 24 de maio de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 261279 Nr: 13785-44.2017.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Artur Carvalho Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARTUR CARVALHO RESENDE, Cpf: 

02703993137, Rg: 1980334-6, Filiação: Adelcino Gomes Resende e Leni 

de Carvalho Resende, data de nascimento: 08/02/1993, brasileiro(a), 

natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), técnico em recarga, Telefone 

99999-1111/992270132. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO ACIMA 

QUALIFICADO DA APLICAÇÃO IMEDIATA DAS SEGUINTES MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA QUE OBRIGAM: Assim, constatada, em tese, 

a violência doméstica praticada pelo ofensor, as medidas necessárias se 

impõem a fim de proteger a incolumidade da ofendida, e por isso aplico de 

imediato e a requerimento da vítima as medidas constantes do artigo 22 da 

lei 11.340/2006, e determino: 1. Proibição de aproximação da ofendida, de 

seus familiares e testemunhas, no limite mínimo de 500 (quinhentos) 

metros; 2. Proibição do autor da violência de manter contato com a 

ofendida por qualquer meio de comunicação; 3. Proibição do autor da 

violência de frequentar o seguinte local: residência e local de trabalho da 

vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; 

Determino, ainda, ao agressor que compareça, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, ao CREAS, para atendimento individual e atividade em grupo, a 

fim de que participe de 04 módulos reflexivos semanais específicos para 

supostos agressores em cumprimento de medidas protetivas. Oficie-se ao 

CREAS dando informação da obrigação do agressor de comparecer para 

os atos. Em caso de não comparecimento do agressor no prazo 

assinalado, deverá ser comunicado este Juízo para as devidas medidas. 

Deixo de fixar as demais medidas requeridas diante de sua impertinência 

e/ou por não haver elementos mínimos para análise. Desta forma, aplico a 

medida determinada no § 4º do artigo 22, e estipulo multa diária no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais) caso haja descumprimento das medidas 

protetivas impostas, concernentes a obrigação de fazer atinente a 

disposição do artigo 461 do Código de Processo Civil. Comunique-se a 

douta autoridade policial desta decisão, para em caso de resistência da 

representada, seja prestado o auxílio necessário, na forma que dispõe o § 

3º do artigo 22 da Lei 11.340/2006. Intime-se a vítima, primeiramente, como 

determina o art. 21, da Lei n. 11.340/2006, bem como para querendo, para 

que procure atendimento jurídico perante a Defensoria Pública desta 

Comarca. 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 a Defensoria 

Pública. Aguarde-se o prazo de 06 (seis) meses. Após, decorridos 06 

(seis) meses da aplicação das medidas protetivas, sem que tenha havido 

notícias de novos incidentes envolvendo o agressor, determino a 

intimação da vítima para que informe no prazo de 05 (cinco) dias, a 

necessidade da continuidade da vigência das medidas protetivas, 

oportunidade em que deverá demonstrar a imprescindibilidade das 

mesmas, sob pena de revogação, uma vez que não podem subsistirem 

indefinidamente, importando o seu silêncio em demonstração de 

desinteresse. Traslade-se cópia desta decisão para o inquérito policial 

caso seja protocolado neste juízo. Em virtude do adiantado da hora e da 

urgência da medida, servirá a presente como mandado. Intime-se e se 

cumpra COM URGÊNCIA.Barra do Garças/MT, 18 de setembro de 

2017.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, Juíza de 

Direito

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o réu encontra-se em local 

incerto e não sabido, providencie sua intimação ficta acerca das medidas 

protetivas deferidas, pelo prazo de 30 (trinta) dias.Intime-se e cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janeth da Guia V. M. P. 

Leal, digitei.

Barra do Garças, 24 de maio de 2018

Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-34.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 10/07/2018 Hora: 12:00/MT , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILIANS DOS REIS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

09/07/2018 Hora: 13:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY CAUSTHENS DOMINGOS GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598 

MANDADO DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) FERNANDO DA FONSECA MELO 

NÚMERO DO PROCESSO: 1000823-35.2018.8.11.0004 VALOR DA 

CAUSA: R$ 17.172,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

FRANCIELLY CAUSTHENS DOMINGOS GUIMARAES ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A., VRG 

LINHAS AEREAS S.A. ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

INTIMANDO(S): Nome: FRANCIELLY CAUSTHENS DOMINGOS GUIMARAES 

Endereço: RUA CAMPO GRANDE, 67, ALTO DA BOA VISTA, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE REQUERENTE, acima qualificada, para comparecer à audiência 

designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO.06/07/2018 Hora: 16:00 , 

(Horário de Cuiabá)no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

DESPACHO/DECISÃO: “Em anexo” ADVERTÊNCIAS: As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. BARRA DO 

GARÇAS, 23 de maio de 2018. Assinado Digitalmente BARTIRA MARIA DE 

CARVALHO RUBERT Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000829-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

INES ARAUJO BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - 

MT20812/O, GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - MT21691/Opara que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 09/07/2018 Hora: 15:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000837-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE VERAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - MT0013284A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

10/07/2018 Hora: 12:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000838-04.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE LIMA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO)

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - 

MT0022717A, WESLLEY SILVA DE ARAUJO - MT23215/Opara que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 10/07/2018 

Hora: 12:40 /MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000839-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR CLAUDINO CAVALCANTE OAB - MT22955-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CAIO CESAR CLAUDINO CAVALCANTE - MT22955-O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

10/07/2018 Hora: 13:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA TOMAZ PELEGRINI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CLEVER CARMO SILVA NETO - MT24084/O-O para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

04/07/2018 Hora: 15:00 /MT, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 238891 Nr: 15406-13.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dineia Faustina Santos, Luciana da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DO 

NASCIMENTO - OAB:19.048

 DELIBERAÇÕES

“Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetuado entre as partes, nos termos do artigo 22, 

parágrafo único da lei 9.099 de 26 de setembro de 1995 e, por corolário, 

com fulcro no artigo 74, da mesma lei. Fica a parte condicionada que, em 

caso de descumprimento integral/parcial ensejará no prosseguimento do 

feito. Assim, ante o exposto, em conformidade ao disposto no artigo 74 da 

lei 9.099/95, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, em virtude da 

transação penal, por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

PROCEDIMENTO. Sem custas. Ciente. Presentes intimados. Publicada em 

audiência. Registre-se. Arquiva-se. Cumpra-se”.

Fernando da Fonseca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 264260 Nr: 15670-93.2017.811.0004

 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): Tatiele Feitosa Medeiros Gouveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 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 do art. 92, da Lei 9.099/1995, 

DEFIRO a cota ministerial encartada aos autos, DETERMINANDO desde já o 

ARQUIVAMENTO dos autos, referente à contravenção penal de 

perturbação do trabalho e/ou sossego alheio, 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 indigesto art. 18 

do CPP.6.Intime-se o Ministério Público. 7.Sem custas, consoante dicção 

dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995.8.Expeça-se o 

necessário.9.Intime-se.10.Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 25 de abril de 

2018.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 64766 Nr: 492-03.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Souza Lélles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

1. Atento ao trânsito em julgado do acordão lavrado pela Turma Recursal, 

aliado à inércia das partes, ARQUIVE-SE os autos mediante as baixas e 

anotações necessárias.

 2. Intime-se.

 3. Cumpre-se.

 Barra do Garças-MT, 24 de maio de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 172412 Nr: 5364-07.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público da Comarca de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucivan Macedo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) Reinaldo Leite de Oliveira OAB-MT 

nº12.971,que conforme oficio nº 016/2018, foi designada audiência 

preliminar no dia 20 de junho de 2018, ás 15;20 horas/mt , no Juizado 

Especial da Comarca de Vila Rica /MT, referente os autos TCO 

nº5364-07.2013.811-0004-CÓD-172412 , Denunciado LUCIVAN MACEDO 

DA SILVA.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 157737 Nr: 5448-02.2013.811.0006

 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: IS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBDS, DPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ - 

OAB:15.376 MT, RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado às fls. 114/114v e determino seja expedido 

oficio ao Tribunal de Justiça, para que informe se há previsão para o 

pagamento da quantia mencionada no ofício n. 29/2018-DPP, bem como 

para seja depositado no presente feito os valores referentes ao URV do 

"de cujus".

Com a resposta do ofício, intime-se o inventariante para dar 

prosseguiemento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 192427 Nr: 9826-30.2015.811.0006

 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: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos levando à expedição de documentos para INTIMAR a requerente 

a prestar informações e especialmente apresentar dois orçamento 

distintos para analise de pedido de bloqueio judicial, como requerido as fls. 

131/132.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 223551 Nr: 9623-97.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos levando à expedição de documentos para INTIMAR o CREAS com 

a finalidade de diligenciar no endereço informado as fls. 35 com objetivo 

de acompanhar a medida socioeducativa do adolescente JOÃO RENIO DA 

SILVA LIMA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 96727 Nr: 1790-72.2010.811.0006

 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: MTC, RDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o advogado JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA, 

do desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000936-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE PEREIRA RIBEIRO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

MUNICÍPIO DE CÁCERES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO)

VITAL CARE BRASIL LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000936-51.2016.8.11.0006 AUTOR: VALDETE PEREIRA RIBEIRO RÉU: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE 

CÁCERES Vistos etc. Dê-se vista dos autos à Defensoria Pública e ao 

Ministério Público para manifestação quanto aos pedidos formulados (ID 

13214030), no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo e 

devidamente certificado, à conclusão. Às providências. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002270-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARAYSA TEIXEIRA AGOSTINHO RAYMUNDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002126-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR LOPES HOLANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002126-78.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA EXECUTADO: 

CESAR LOPES HOLANDA Os presentes autos tratam de cumprimento de 

sentença a ser processado na 3ª Vara Cível. Além disso, na própria 

petição de id. 13131628 a parte autora deixou expresso que o presente 

feito seja direcionado à 3ª Vara Cível. Assim, REMETAM-SE os autos ao 

juízo competente para julgamento do feito. Cáceres, 24 de maio de 2018. 

Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002159-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA COSTA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 
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comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 24 de maio de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002238-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OLDINEI ALVES CARDOZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 24 de maio de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002272-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PARAIA HERRERA XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 24 de maio de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002301-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITAL 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)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 
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reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 24 de maio de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002303-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL VARANDA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 24 de maio de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002314-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BALBINO PINTO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 24 de maio de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002328-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE LORRAINY SOUZA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 
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seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 24 de maio de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000620-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI OLIVEIRA SIQUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos 

que conforme determina o art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim 

de INTIMAR o advogado da parte autora para apresentar impugnação a 

contestação, no prazo 15 (quinze) dias. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003988-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGINA DUARTE (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil, 

INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, 

para recolher a diligência para o oficial de justiça. Para tanto deverá a 

parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS 

- GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA (GUIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o pagamento, acostar o 

comprovante aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002188-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES OAB - MT18032/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DE CASTRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil, 

INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, 

para recolher a diligência para o oficial de justiça. Para tanto deverá a 

parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS 

- GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA (GUIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o pagamento, acostar o 

comprovante aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 52565 Nr: 1742-55.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁTILA SILVA GATTASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, INTIMO a parte Executada para 

manifestar nos autos acerca da alegação do Exequente juntada as fls. 

162/165 dos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 161409 Nr: 9212-93.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHEVERGTON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALSIO SOUSA MARQUES - 

OAB:24.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 142, VI do CPC, INTIMO a parte Exequente para 

manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 137314 Nr: 6604-93.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELIO FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, INTIMO a parte executada a fim de 

cumprir a decisão de fl 76 dos autos que segue transcrita: "

2 – Diante disso, 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 10% (dez por cento), ex 

vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC .

3 – 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.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 
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levantamento de valores porventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-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).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento

7 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 06 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 198948 Nr: 2841-11.2016.811.0006

 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: ESPOLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO LEITE RIBEIRO FILHO - 

OAB:45.584/SP, JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - OAB:99063/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, JOAO VICTOR GOMES LACERDA 

SILVA - OAB:22.281 MT

 Código n. 198948

DESPACHO

1 – Tendo em vista os poderes especiais outorgados no instrumento de 

mandato encartado à fl. 84 e com fulcro no artigo 10 do CPC c/c item 

2.13.3 da CNGC, este Juízo DEFERE o pedido de fl. 83 e, por conseguinte, 

autoriza a expedição do alvará em nome do causídico na forma requerida.

 2 – Depois, INTIME-SE a parte autora pessoalmente para garantir-lhe 

ciência da liberação na forma do item 2.13.3.3 da CGNC.

3 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos para deliberações ulteriores.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de maio de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 173517 Nr: 8871-33.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G TEIXEIRA HERMIDORFF - ME, GEANI 

TEIXEIRA HERMIDORFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, INTIMO a parte autora, por meio de seu 

advogado para manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito para o efetivo andamento do feito, 

sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 43953 Nr: 2432-21.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JS, BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRSMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AQUILES TADEU GUATEMOZIM - 

OAB:OAB/SP 121.377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6072-b

 Nos termos do art. 152, VI do CPC , INTIMO a parte autora para manifestar 

nos autos, acerca das buscas para satisfação do débito que foram 

efetuadas nos autos ou requerendo o que entender de direito, no prazo de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 174372 Nr: 9497-52.2014.811.0006

 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: FERNANDO CAMARGO FINIMUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA 

OURIVES - OAB:13634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a Parte Requerente, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para informar o endereço atual da parte requerente, no prazo 

de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 85432 Nr: 964-80.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCELINO RODRIGUES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152,VI do CPC, INTIMO a parte autora, para manifestar 

nos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 76285 Nr: 2957-95.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB:315912, 

Marcelo Augusto Borges - OAB:6.189 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos 

Júnior - OAB:9791

 Nos termos do art. 152,VI do CPC, INTIMO a parte autora para manifestar 

nos autos, no prazo de 10 (dez)dias, requerendo o que entender de direito 

bem como, acerca da petição da parte executada, sob pena deextinção e 

aquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5167 Nr: 914-74.1997.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ANTONIO DE LIMA, NANCY 

ORTELHADO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, recolher a diligência do oficial de justiça para 

cumprimento de mandado de avaliação. Para tanto deverá a parte acessar 

o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS - GUIAS – 

DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA. Após o pagamento, 

acostar o comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 165007 Nr: 2105-61.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURICE GERALDES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a parte autora, intimada a 

manifestar nos autos, nada manifestou, quedando-se inerte 

processualmente. Isso posto, encaminham-se os autos conclusos para 

novas determinações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 16525 Nr: 1753-60.2001.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSCDVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a parte autora, intimada a 

manifestar nos autos, nada manifestou, quedando-se inerte 

processualmente. Isso posto, encaminham-se os autos conclusos para 

novas determinações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 77055 Nr: 3698-38.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RUTILI NICOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA 

GRANDE CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES, BANCO COOPERATIVO 

SICREDI S/A - BANSICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT, 

RITA DE CÁSSIA LEVENTI ALEIXES - OAB:4683

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para informar o atual endereço da parte requerente, no prazo 

de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 144557 Nr: 2514-08.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDICÉIA DE JESUS MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO PERES RODRIGUES, ANGELUCI 

MARIA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a parte autora, intimada a 

manifestar nos autos, nada manifestou, quedando-se inerte 

processualmente. Isso posto, encaminham-se os autos conclusos para 

novas determinações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 225625 Nr: 11147-32.2017.811.0006

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DA SILVA ZARATE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA COSTA, 

ALEXANDRA NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7672/O

 Certifico para os devidos fins e legais efeitos, que a parte requerida 

apresentou recurso de apelação, sendo este, tempestivo. Posto isso, nos 

termos do art. 203, § 4º, CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A 

PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163824 Nr: 1066-29.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISLENE C. BENEVIDES DE 

OLIVEIRA-ME(DROGARIA EMPA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a parte autora, intimada a 

manifestar nos autos, nada manifestou, quedando-se inerte 

processualmente. Isso posto, encaminham-se os autos conclusos para 

novas determinações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 191362 Nr: 9150-82.2015.811.0006

 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: MARIZETE APARECIDA FERMINO MENUZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON LEANDRO DE CAMPOS 

- OAB:6950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118.948/RJ, FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO - OAB:18415/O, 

GABRIEL SANTOS ALBERTTI - OAB:44655, PEDRO MOACYR PINTO 

JÚNIOR - OAB:7585 OAB/MT, RICARDO BATISTA BLASI - 

OAB:12249/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 24674 Nr: 859-16.2003.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVINO JOSÉ DA SILVA, JOANA DE OLIVEIRA 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR FERREIRA DA 

CUNHA - OAB:6701

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, recolher a diligência para o oficial de justiça para 

cumprimento de mandado de citação da herdeira do executado. Para tanto 

deverá a parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone 

SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA. 

Após o pagamento, acostar o comprovante aos autos.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 131550 Nr: 197-71.2011.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANIL DOS SANTOS SACRAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440

 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): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137880 Nr: 7294-25.2011.811.0006

 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: ELISELMA VIANA PINTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149963 Nr: 8671-94.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUHIKO ENDO, TERU FUKUCHIMA ENDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN, RENATA 

GOMES DE OLIVEIRA LIMA MORAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646

 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): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153905 Nr: 1261-48.2013.811.0006

 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: MARIA REJANE DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, DANIELLE CEVALLOS SOARES - 

OAB:13773/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501-B/MT, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13.431-B

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164485 Nr: 1641-37.2014.811.0006

 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: FRANCIANE APARECIDA CARVALHO DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS SEGATTO JORGE DA 

CUNHA - OAB:12649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR8.123

 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): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 166327 Nr: 3330-19.2014.811.0006

 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: NELSON HIDEO TAKAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 
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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): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 174117 Nr: 9278-39.2014.811.0006

 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: JANETE SIQUEIRA VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DA SILVA GOMES - MICHELLY 

CALÇADOS, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - BANSICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE CÁCERES/MT - OAB:, JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B, PATRICIA ALINE RAMOS - 

OAB:7203

 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): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 177665 Nr: 819-14.2015.811.0006

 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: MAXWELL CAMPOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 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: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A OAB/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): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 181529 Nr: 3222-53.2015.811.0006

 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: MAXWELL CAMPOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA 

SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB: 13.431-B 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): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 186268 Nr: 5934-16.2015.811.0006

 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: DAVID DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - 

OAB:4060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/M -13.245-A

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002244-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILCA DA SILVA ASSUNCAO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando que o endereçamento da 

petição inicial indica órgão julgador distinto, bem como devido ao fato de 

que se trata de competência funcional, portanto de natureza absoluta, 

este Juízo DECLARA-SE incompetente para a apreciação do presente 

processo. 2 – Nesse quadro, DETERMINA-SE a redistribuição deste 

processo para a 3ª Vara Cível desta Comarca, promovendo-se as baixas 

necessárias. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 maio de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001992-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BALBINO BENJAMIM DE MIRANDA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANDIDO GIMENES (RÉU)

OROSTATO FERREIRA DA GRACA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001992-51.2018.8.11.0006. AUTOR: 

BALBINO BENJAMIM DE MIRANDA RÉU: OROSTATO FERREIRA DA 

GRACA, CANDIDO GIMENES 1 – Tratando-se a demanda em destaque de 

direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese 

de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do 

Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação dos réus, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – CITEM-SE 

pessoalmente os requeridos e os confinantes e, por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, com fundamento no art. 246, §3º do Código de Processo 

Civil, para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias. 9 – INTIMEM-SE, por via postal, para manifestar eventual interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município, encaminhando-se a cada ente cópia da petição inicial e dos 

documentos que a instruíram. 10 – DEFERE-SE os benefícios constantes 

no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 11 – Havendo no processo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 12 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Cáceres/MT, 23 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002029-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA APARECIDA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR LOPES PIVA OAB - SP176020 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELI FELIX DE CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002029-78.2018.8.11.0006. AUTOR: 

ROSALINA APARECIDA NEVES RÉU: ELI FELIX DE CARVALHO 1 – O 

artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que “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.” No caso, a parte autora não preencheu de forma integral o 

disposto no inciso II do art. 319 do Código de Processo Civil[1]. Assim, 

INTIME-SE a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, decline todos os 

qualificativos exigidos pela Lei Adjetiva Civil, notadamente o endereço 

eletrônico das partes, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). 2 – Decorrido o prazo, venham os autos 

CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de maio de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 319. A petição inicial indicará: 

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a 

profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência do autor e do réu;

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002325-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PIERRE DE ARAUJO RAGI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA BARROS MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT23087-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando a natureza da matéria 

versada na petição inicial, a qual veicula pretensão de natureza de direito 

público em face de órgão público estadual, este Juízo DECLARA-SE 

incompetente para a apreciação do presente processo em razão de haver 

nesta comarca unidade com competência privativa para processar e julgar 

matérias de tal jaez. 2 – Nesse quadro, DETERMINA-SE a redistribuição 

deste processo para a Quinta Vara Cível desta Comarca, promovendo-se 

as baixas necessárias. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 24 de maio de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002663-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA CUNHA FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002663-45.2016.8.11.0006. AUTOR: 

REGINA DA CUNHA FARIA RÉU: BANCO BRADESCO S.A., ITAU 

UNIBANCO S/A Trata-se de embargos de declaração opostos por REGINA 

DA CUNHA FARIA atacando a sentença de id. 12992980 sob o argumento 

de que a referida decisão apresenta erro material nos termos do art. 

1.022, inciso III do Código de Processo Civil. Vieram os autos conclusos. É 

o relato do essencial. Fundamenta-se e Decide-se. Os embargos foram 

opostos tempestivamente. Pela análise das razões recursais, de rigor o 

provimento do recurso de embargos de declaração. No caso dos autos, 

este Juízo entende que assiste razão à parte embargante no que toca ao 

erro material no julgado, uma vez que a sentença atacada extinguiu o feito 
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com resolução do mérito, sendo que o acordo que a parte embargante 

realizou se deu somente com o Banco Itaú Consignado. Ante o exposto, 

sem maiores delongas, este Juízo ACOLHE os embargos de declaração 

opostos pela parte embargada para o fim de proceder a correção da 

sentença, que por consequência, passa a conter o seguinte dispositivo: 

“Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos 

e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo em face do BANCO ITAU 

CONSIGNADO S.A., a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c art. 

924, II ambos do Código de Processo Civil. Custas e honorários 

advocatícios na forma convencionada. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.” Esta decisão integra o dispositivo da sentença. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 24 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002160-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ASSIS PINTO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

VIVIANE NASCIMENTO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

MARCELO NASCIMENTO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

RONALDO DO NASCIMENTO MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a 

finalidade de que, no prazo de 5 dias, promova o andamento do feito, 

pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 24 de maio de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001096-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT0008530S (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE SOUZA DOS REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NUANE CAROLINE RODRIGUES OAB - MT19106/O (ADVOGADO)

NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO OAB - MT0017925A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a 

finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o andamento do feito, 

pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 24 de maio de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001819-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANA IRYS CORBELINO BARROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando cumprimento de mandado expedido.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004220-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIDER AUTO POSTO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS OAB - MT12136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVIARIO D GONTIJO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando prazo para purgação da mora e/ou 

manifestação defensiva.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003975-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

THAIS DE MELO YACCOUB OAB - RJ121599 (ADVOGADO)

RONALDO CELANI HIPOLITO DO CARMO OAB - SP195889 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 16 de 

julho de 2018 às 14h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 24 de maio de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003362-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE CLARISSE DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando prazo para parte requerida promover à 

purgação da mora e/ou apresentar manifestação defensiva.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001674-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ANDRE CAMPOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA E PEÇA 

DEFENSIVA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR Certifico 

que a parte requerida apesar de citada/intimada deixou transcorrer o 

prazo legal para pagar a dívida e apresentar manifestação defensiva. Com 

efeito impulsiono os autos, com o intuito de que a parte autora, na pessoa 

de seu Advogado promova o andamento do feito, pleiteando o que 

entender de direito. Cáceres/MT, 24 de maio de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003976-07.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAX FERREIRA LEITE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA E PEÇA 

DEFENSIVA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR Certifico 

que a parte requerida apesar de citada/intimada deixou transcorrer o 

prazo legal para pagar a dívida e apresentar manifestação defensiva. Com 

efeito impulsiono os autos, com o intuito de que a parte autora, na pessoa 

de seu Advogado promova o andamento do feito, pleiteando o que 

entender de direito. Cáceres/MT, 24 de maio de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002350-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN GLEISON TAVARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002350-16.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ALAN GLEISON TAVARES Vistos etc. Nos termos do art. 321 

do Código de Processo Civil, deverá o autor complementar a inicial a fim 

de: a) comprovar a constituição em mora do devedor (art. 2°, §2° do Dec. 

911/69) uma vez que o documento contido no id. 13372222 - Pág. 3 noticia 

que o mesmo não foi encontrado; b) promover a juntada das guias de 

recolhimento das custas iniciais devidamente pagas (art. 2º, §4º do 

Provimento nº 22/2016-CGJ). Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 24 de Maio de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002326-85.2018.8.11.0006

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:

THIAGO APARECIDO FAZIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002326-85.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

THIAGO APARECIDO FAZIO DE OLIVEIRA Vistos etc. Nos termos do art. 

321 do Código de Processo Civil, deverá o autor complementar a inicial a 

fim de que: a) comprove nos autos a notificação extrajudicial do réu para 

fins de purgação de mora (art. 2°, §2° do Dec. 911/69); b) junte nos autos 

o comprovante de recolhimento das custas iniciais. Para tanto, anoto o 

prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 24 

de Maio de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002293-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL DOS SANTOS MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO VITOR MARTINS CUNHA OAB - MT0014008A (ADVOGADO)

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO)

WANDERLEY LOPES CONCEICAO OAB - MT0014000A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002293-95.2018.8.11.0006. AUTOR: 

GENIVAL DOS SANTOS MOREIRA RÉU: HDI SEGUROS S.A. Vistos etc. 

Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória, hei por bem 

franquear ao réu o exercício do contraditório e possibilitar às partes a 

tentativa de autocomposição. Saliento que não há que se falar em prejuízo 

no aguardo dos atos acima, na medida em que a problemática noticiada na 

inicial se “arrastaria” desde Outubro/2017 sendo que somente agora 

(Maio/2018) o autor procurou a resolução da controvérsia pela via judicial. 

Ademais, o exercício prévio do contraditório antes da análise da pretensa 

tutela provisória de urgência é medida recomendada eis que o 

requerimento de urgência do autor, acaso deferido, implicará em 

significativa antecipação da pretensão de mérito. Sendo assim: Cite-se e 

intime-se o Requerido para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Após o decurso do 

prazo para a contestação, retorne concluso para a apreciação do pedido 

de tutela de urgência. Cáceres/MT, 24 de maio de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002305-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

BRUNO DE MELO MIOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE MELO MIOTTO OAB - MT0019512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TULIO AURELIO CAMPOS FONTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002305-12.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, BRUNO DE MELO MIOTTO 

EXECUTADO: TULIO AURELIO CAMPOS FONTES Providencie a habilitação 

do Advogado que representa a parte Devedora. Após, intime-se o 

devedor, na pessoa de seu advogado (art. Art. 513, §2°, I do CPC), a fim 

de que este efetue o pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, 

na forma prevista do art. 523 do CPC. Acaso não efetue o pagamento no 

prazo acima, incidirá ainda sobre o montante devido multa (10%) e 

honorários (10%), na forma do art. 523, §1° do CPC. Efetuado o 

pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os honorários incidirão 

sobre o restante (art. 523, §2°). Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. (art. 523, §3°). Decorrido 
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o prazo sem o pagamento, expeça-se o necessário sem prejuízo da 

realização de diligências no sistema RENAJUD e BACENJUD, para as quais 

deverá ser feito conclusão do feito após a expedição do mandado de 

penhora, avaliação e demais atos. Cumpra-se. Caceres, 23 de março de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002300-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HAYRON ARYSTON MORAES FELIX (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002300-87.2018.8.11.0006. AUTOR: 

HAYRON ARYSTON MORAES FELIX RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 

321 do Código de Processo Civil, deverá o autor emendar a inicial a fim de: 

a) comprovar nos autos o exaurimento da via administrativa, porquanto 

apesar de informar ter recebido naquela via o valor de R$2.362,50 – o qual 

reputa insuficiente – não trouxe à inicial a comprovação da decisão 

administrativa neste sentido; b) comprovado o item acima, deverá ainda 

trazer aos autos elementos indiciários mínimos a respaldar seu argumento 

de insuficiência da indenização. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 23 de Maio de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006926-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006926-86.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JOAO RODRIGUES DE CARVALHO Vistos etc. Novamente intimo o autor 

para que promova o regular andamento do feito, suprindo a falta nele 

existente, notadamente se manifestando em relação ao despacho e 

informações contidas no id. 12413480. Para tanto, anoto o prazo de dez 

dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 24 de Maio de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002124-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLER RAIMUNDO ANICETO (AUTOR)

NADIA APARECIDA ANICETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002124-11.2018.8.11.0006. AUTOR: 

WILLER RAIMUNDO ANICETO, NADIA APARECIDA ANICETO RÉU: 

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA Defiro 

provisoriamente a gratuidade da justiça. Cite-se e intime-se a requerida 

para que na forma do art. 306 do Código de Processo Civil exerça o 

contraditório. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 24 de Maio de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000127-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVA VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000127-90.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: EVA VIEIRA DE SOUZA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Designo a 

audiência de instrução para o dia 07 de agosto de 2018, às 15:00 horas. 

Intimem-se as partes para que indiquem rol de testemunhas (no máximo de 

5), no prazo de dez dias, ficando anotado que é dever das partes 

promover a notificação das testemunhas para comparecimento à 

audiência (art. 455/CPC). Acolho ainda o requerimento do réu no sentido 

de que seja promovida a colheita do depoimento pessoal da parte autora 

na forma do art. 385 e §§ do Código de Processo Civil. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cáceres/MT., 24 de Maio de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004876-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE YUNG DELBEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004876-87.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: HENRIQUE YUNG DELBEM REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Nos termos do art. 139, VI do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a dilação de prazo solicitada na manifestação 

retro. Decorrido o prazo de 15 dias, retorne concluso. Cáceres/MT., 24 de 

Maio de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001804-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX RONDON RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001804-58.2018.8.11.0006. AUTOR: 

ALEX RONDON RIBEIRO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Remeta estes autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE 

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 165/NCPC) para realização da audiência 

concentrada. Cite-se o réu com antecedência mínima de 20 (vinte) dias em 

relação a data da audiência, anotando no mandado (art. 250 NCPC) que o 

mesmo deverá (preferencialmente) comparecer ao ato acompanhado de 

Advogado ou Defensor Público. Caso o réu manifeste não ter interesse na 

tentativa de autocomposição, seu prazo para a defesa fluirá a partir do 

protocolo da petição que se manifestar nos mesmos termos (desinteresse 

na autocomposição), conforme redação do art.334, §5° do NCPC. Caso 

não seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a 

fluir a partir da data da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se no mandado 

de citação as advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as partes também 
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advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa que fica desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do 

NCPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação 

eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, NCPC). Cáceres/MT., 24 de maio de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 157280 Nr: 5045-33.2013.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURY GEANICHINI DE SOUZA, RENILDA DO COUTO 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE CAMPOS BORGES FILHO, LAIS 

BORGES JOSETTI, BENEDITO DE CAMPOS BORGES, LOURDES BORGES 

DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DO COUTO SOUZA - 

OAB:6708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido intentado por LAURY GEANICHINI DE SOUZA E 

RENILDA DO COUTO SOUZA na peça vestibular para declarar o domínio 

dos promoventes sobre o imóvel descrito na inicial, qual seja: uma área de 

760.01 m², com área construída de 374, 28 m², registrada sob as 

matrículas de nº R-4-M 4517 e R-4-M 4518, localizada na Rua Sabino Viera 

e Rua Quinze de Novembro, Centro, nesta cidade de Cáceres/MT, 

conforme delimitado pelo memorial descritivo e levantamento topográfico 

de fls. 174/176. Deixo de condenar os Requeridos ao pagamento dos 

honorários advocatícios, eis que não deram causa ao ajuizamento da 

ação.Transitada em julgado, expeça-se mandado ao Cartório de Registro 

de Imóveis respectivo, instruindo com cópia dos documentos de fls. 

174/176, determinando que se proceda o registro do imóvel supracitado 

em nome dos autores LAURY GEANICHINI DE SOUZA E RENILDA DO 

COUTO SOUZA, considerando as delimitações e área construída indicada 

pelo memorial descritivo e mapa topográfico (fls. 174/176). Intimem-se. 

Após, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 100152 Nr: 5244-60.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS FRANCIANE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZÚ VEICULOS, BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, CYNARA PIRAN - OAB:6805/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A MT, VINÍCIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT

 No prazo de 15 dias, esclareça o Exequente quanto o interesse na 

averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos 

do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido 

e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud 

(pessoas descritas no documento de fls. 197).

Defiro desde já a penhora e avaliação de veículos nas empresas descritas 

nos documentos de fls. 214/216.

Antes de analisar o pedido de remoção da estrutura metálica penhorada, 

nos termos do art. 772 inciso I c/c art. 139, inciso V, ambos do Código de 

Processo Civil, designo o dia 12 de junho de 2018, às 17:00 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 184902 Nr: 5169-45.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIAS AUTO POSTO LTDA, PAULO SÉRGIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA DE MELO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE A. BARBOSA DO 

NASCIMENTO - OAB:23.635/O, CAMILA GONZAGA VANINI - 

OAB:23.640/O, CIBELI SIMÕES SANTOS - OAB:11.468 MT, RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:23.636/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de adjudicação e remoção do bem penhorado.

Intime-se a executada mediante carta com aviso de recebimento (art. 876, 

§1°, II do CPC).

 Decorrido o prazo de cinco dias da intimação, será lavrada a Carta de 

Adjudicação e a ordem de entrega (art. 877, § 1º, inciso II do CPC).

Expeça-se mandado para penhora e avaliação de tantos outros bens 

suficientes para a garantia do saldo remanescente (fls. 108).

No prazo de 15 dias, esclareça o Exequente quanto o interesse na 

averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos 

do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido 

e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 173520 Nr: 8872-18.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. DUTRA ATALA ME, JOEL DUTRA ATALA, 

ELIANE DUTRA ATALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No prazo de 15 dias esclareça o Exequente quanto o interesse na 

averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos 

do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido 

e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

Oficie ao Setor de Cadastro da Prefeitura Municipal de Cáceres 

requisitando informação sobre a localização dos imóveis descritos nas 

matrículas de fls. 52 vº e 53. Conste prazo de cinco dias. Vindo a 

resposta, desentranhe o mandado de avaliação para cumprimento.

Oficie ao Cartório de Registro de Imóveis para providenciar a averbação 

da penhora. Fica a cargo da parte Exequente providenciar a retirada do 

ofício e providenciar o protocolo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 169411 Nr: 5757-86.2014.811.0006

 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: JOSE VOLMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:138.436/SP, LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA - OAB:12.384, 

SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15600

 INTIMAÇÃO da parte requerida SAGA PANTANAL COM.de VEÍCULOS 

LTDA, para , no prazo de 15 (quinze)dias, apresentar as alegações finais. 

Certifico ainda, que devidamente intimado do Despacho disponibilizado no 

DJE nº 10240, de 19/04/2018 e publicado no dia 20/04/2018, a parte autora 

nada manifestou.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 166282 Nr: 3287-82.2014.811.0006

 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
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 PARTE AUTORA: BANDEIRANTES CONST. E TERRAPLENAGEM LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, 

JOSÉ MARCIO DE MENEZES, JAIR DE OLIVEIRA LIMA, CLAUDIA 

ANGÉLICA DE MORAES NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT, JULIO CESAR PREZA DE ARRUDA - OAB:10547, KELCIO 

JUNIO GARCIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLE CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:, CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - 

OAB:6.606/MT, Giorgio Aguiar da Silva - OAB:14.600, MÁRIO RIBEIRO 

DE SÁ - OAB:2521

 Cumpra a escrivania o despacho de fls. 606.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 165781 Nr: 2839-12.2014.811.0006

 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: BANDEIRANTES CONST. E TERRAPLENAGEM LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO VICENTE DE MOURA, JOSÉ MARCIO 

MENEZES, JAIR DE OLIVEIRA LIMA, CLAUDIA ANGÉLICA DE MORAES 

NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT, JULIO CESAR PREZA DE ARRUDA - OAB:10547, KELCIO 

JUNIO GARCIA - OAB:8169-MT, SERGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURI GUIMARÃES DE JESUS 

- OAB:6595/MT, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 Cumpra-se os comandados da sentença e após, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 168313 Nr: 4923-83.2014.811.0006

 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: DEITOS E GRAMULHA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA 

AUTOMOTIVA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIA RITA CURCI LOPEZ - 

OAB:234098, PAULO ANFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:130.053 OAB/SP, RICARDO AZEVEDO SETTE - OAB:138.486-A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

iniciais, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

condenando a Requerida Sascar Tecnologia e Segurança Automotiva S/A 

a pagar a autora Deitos e Gramulha Ltda a quantia de R$ 28.800,00 (vinte 

oito mil oitocentos reais) a título de indenização por danos materiais 

relativo as despesas para conserto do veículo, valor que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo I.N.P.C./I.B.G.E. desde a data do 

desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161 do Código 

Tributário Nacional a partir da citação e JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

de indenização relativo a extensão do dano - lucros cessantes. Condeno 

a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §2° do CPC.Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, intime-se aparte Autora para que implemente o 

cumprimento de sentença no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 196764 Nr: 1530-82.2016.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIPIO ALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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), EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA para penhora e avaliação 

de tantos bens suficientes para a garantia da dívida.

 No 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.: 148869 Nr: 7429-03.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEIR BATISTA SOUTO, IVANILDA DONIZETE 

DE LIMA SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diligências foram realizadas sem êxito na localização dos Executados.

Assim, defiro o arresto em dinheiro, via Bacenjud.

Com a juntada do resultado, manifeste o Credor no prazo de 15 dias, 

devendo promover a citação dos Executados e esclarecer quanto o 

interesse na averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, 

nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já 

defiro o pedido e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema 

Serajud;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 137361 Nr: 6661-14.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.SILVA DE OLIVEIRA ME, ANANIAS SILVA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro nova pesquisa de endereço junto à Receita Federal e Justiça 

Eleitoral, sendo:

CPF: 031.183.541-43

Nome Completo: ANANIAS SILVA DE OLIVEIRA

Nome da Mãe: MARILUCE DA SILVA CARLINO

Data de Nascimento: 28/08/1989
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Título de Eleitor: 0030502431880

Endereço: PCA DE ESPORTES LUIZ GERAL DA SILVA 26 ESTADIO 

GERALDO SANTA CRUZ

CEP: 78200-000

Municipio: CACERES

UF: MT

Dados do Eleitor

Nome ANANIAS SILVA DE OLIVEIRA

Título 030502431880

Data Nasc. 28/08/1989

Zona 6

Endereço RUA BARÃO DE MAUA30 - SANTA CRUZ

Município CÁCERES

UF MT

Data Domicílio 08/02/2008

Nome Pai SEBASTIÃO SANTANA DE OLIVEIRA

Nome Mãe MARILUCE DA SILVA CARLINO

Naturalidade CÁCERES, MT

Cód. Validação caf1c8d1044c0d43a333ef66903c6bd6

Anoto que o Executado chegou a ser citado em um dos endereços às fls. 

66, porém, posteriormente não mais foi localizado.

Fixo prazo de 20 dias para o Exequente:

- 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.

- indique todas outras medidas que entender pertinentes.

No mesmo prazo informe o Advogado constituído Dr Maikon Carlos de 

Oliveira (fls. 68) o atual endereço do Executado.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 180691 Nr: 2666-51.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUCACERES MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, HAROLDO MONTEIRO LEITE, CLEONICE BUCK LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De ofício determino que seja realizada nova tentativa de penhora em 

dinheiro, via Bacenjud.

Acaso não seja encontrada e como condição para o deferimento do 

pedido de requisição das últimas declarações do imposto de renda, deverá 

a parte Exequente:

- diligenciar no Cartório de Registro de Imóveis e Setor de Cadastro da 

Prefeitura Municipal de Cáceres para pesquisar bens imóveis passíveis de 

penhora;

- 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.

- indicar outros bens e esclarecer quanto o interesse em proceder a 

alienação dos bens penhorados, por iniciativa particular.

 Fixo prazo de 20 dias.

Desde já indefiro o pedido de suspensão ante a existência de bens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 174565 Nr: 9650-85.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAIR CLAUDINO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDI FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO MUNIZ PONTES - 

OAB:71402/PR, PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CÁCERES-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista a 

devolução da carta precatória com a informação que não foi possível 

CITAR o requerido, tendo em vista ser atendido no local pela pessoa que 

se declarou chamar NAIR, informou residir nesta endereço há dois anos e 

desconhece o requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 62971 Nr: 542-76.2007.811.0006

 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): OSWALDO MOTA NORONHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 Defiro o pedido de penhora via Bacenjud.

Acaso não seja penhorado valor suficente:

- esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação desta ação nos 

registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. 

Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

- indique bens passíveis de penhora.

Fixo prazo de 15 dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002333-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J.C. TAVARES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002333-77.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: EDSON SILVA REQUERIDO: J.C. TAVARES LTDA - ME 

Vistos etc. Atento à manifestação retro reputo manifesto o interesse na 

desistência da ação. Assim sendo, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, VIII do Código de Processo 

Civil. Sem honorários por não ter havido a citação. Sem custas. P. R. I. 

Cáceres/MT., 24 de Maio de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000842-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RAMSAY TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 12/06/2018 14:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134599 Nr: 3623-91.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 63 de 588



 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 DECIDO:(a)DEFERIR o pleito retro e para tanto determinar que se expeça 

alvará de liberação da quantia depositada, na conta de titularidade do 

executado NEUTON DA SILVA (B. Brasil – Ag. 0184-8 – conta corrente: 

20.501-x);(b)Intime-se o exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias 

indicar bens da parte executada passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão da execução, nos termos do artigo 40 da LEF;(c)Às 

providências. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012099-06.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA SILVA VOLGARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMO OADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA, 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MARTINIANO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT0015441A (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 

CONTRA RAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000101-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR A 

DECLARÇÃO DE HISSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA NO PRAZO DE 

05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005213-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ANTONIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR A 

DECLARÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TATADA E ATUALIZADA NO PRAZO 

DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005049-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA RIBEIRO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (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 JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004483-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PAULO RIBEIRO (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 JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002382-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003221-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA GIMENEZ NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010533-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GARCIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

R. A. MARQUES DE ARRUDA - ME (REQUERIDO)

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(9954892), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007276-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004469-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DE ARRUDA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011217-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA PEREIRA QUENUPE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(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: 1004263-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COSMO GONCALVES PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (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 JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004002-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILTON FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007934-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIMAR RAMOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/06/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005215-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007937-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERTULIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/06/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007937-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA TERTULIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/06/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007938-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/06/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007938-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/06/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007939-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARACY SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/06/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007939-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARACY SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/06/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007206-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010608-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEI DANIEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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: 1005068-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AMERICO PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007940-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEVERINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/06/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA COELHO CARDUCCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(13096513), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004976-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA SILVINO DA SILVA PETERSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINNET MENDES DANTAS OAB - MT0018292A (ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012170-42.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (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 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: 1000965-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMO O REQUERENTE PARA QUE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

IMPUGNE A CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000097-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOVIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (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: 8012879-77.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE SANTIAGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-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: 1000924-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON VILELA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREVIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/05/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 154831 Nr: 2302-50.2013.811.0006

 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): ESPÓLIO DE NATALINO R. FONTES E HAYDEÉ 

LEITE FONTES, NAYDE MARIA LEITE FONTES, ROSA BARRANCO LADEIA, 

ESPÓLIO DE JOÃO DA SILVA LADEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, LEANDRO LADEIA SEGATTO - OAB:20324

 INTIMO O DR LEANDRO LADEIA SEGATTO PARA EM 24 HORAS 

PROCEDER A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS NA SECRETARIA, SOB PENA DE 

BUSCA E APREENSÃO.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 216025 Nr: 3788-31.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO FERNANDES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3788-31.2017.811.0006 – Id. 216025

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ALEXSANDRO FERNANDES OLIVEIRA

INTIMANDO: Denunciado(a): Alexsandro Fernandes Oliveira Filiação: Maria 

Fernandes Farias e Vicente de Paula de Oliveira, data de nascimento: 

10/03/1991, brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO para tomar 

conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente transcrita, e 

INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação por 

escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam os artigos 396 

e 396-A, do CPP

DENÚNCIA: “(...) Fato 01 (...) Consta do incluso inquérito policial, que no dia 

04/07/2016, (...) o denunciado Alexandro Fernandes Oliveira, consciente 

da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade 

corporal e saúde da vítima Graciane Alves da Silva, causando-lhe lesões 

corporais, (...). Fato 02 (...), o denunciado Alexandro Fernandes Oliveira, 

consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, por 

meio de palavras, de causar mal injusto e grave à vítima Graciane Alves 

da Silva. (...) Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia 

Alexandro Fernandes Oliveira como incurso nos artigos 129, § 9º, 147, 

caput, c.c artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma do artigo 69, caput, todos 

do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei 11.340/2006. (...) .”

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc. Acolho a cota ministerial retro e 

determino a citação editalícia do acusado Alexsandro Fernandes Oliveira, 

nos moldes do art. 361 e 363, § 1º, ambos do Código de Processo Penal. 

Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, encaminhem-se os autos 

ao Ministério Público, para manifestação. 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, , digitei. Cáceres - MT, 

23 de maio de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 226394 Nr: 11697-27.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 11697-27.2017.811.0006 – Id. 226394

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA

INTIMANDO: Denunciado: ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA, Cpf: 

17609550191, Rg: 178.714 SSP MT Filiação: João Augusto Correia de 

Almeida e Lourdes Severina Rondon de Almeida, data de nascimento: 

04/03/1957, brasileiro(a), natural de Poconé-MT, solteiro(a), advogado, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO para tomar 

conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente transcrita, e 

INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação por 

escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam os artigos 396 

e 396-A, do CPP

DENÚNCIA: “(...) Fato 1 Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, 

na data de 9 de junho de 2017, às 6h00, em uma residência localizada na 

Rua Tiradentes, nº 580, centro, nesta cidade e comarca de Cáceres, os 

denunciados VÍTIOR CRISTIAN DA SILVA BRAGA e LUCAS CONCEIÇÃO 

DA SILVA, agindo em concurso de pessoas e com unidade desígnios 

visando fim comum, a mando do também denunciado ANTÔNIO SÉRGIO DE 

ALMEIDA, subtraíram coisas móveis alheias, para proveito de todos, 

mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma branca 

(faca), mantendo as vítimas em seu poder, restringindo suas liberdades, 

delas subtraindo as coisas móveis apreendidas a fls. 10. Fato 2 Consta, 

outrossim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e de local acima 

mencionadas, os denunciados (....) , a mando do denunciado ANTÔNIO 

SÉRGIO DE ALMEIDA, (....) injuriaram a vítima Marinete da Silva Rego, 

ofendendo-lhe a dignidade, mediante emprego de violência, (...). Segundo 

apurado, o denunciado ANTÔNIO SÉRGIO DE ALMEIDA, na condição de 

ex-amásio da vítima (...) contratou, mediante terceira pessoa 

(intermediário) (...), para recuperar/resgatar pertences de valor que 

haviam ficado com a ex-amásia (ora vítima) quando da divisão dos bens 

na separação do casal. (...). Ante o exposto, o Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso denuncia (...) e ANTÔNIO SÉRGIO DE ALMEIDA 

como incursos nos arts. 157, § 2º, incisos I, II e IV do CP (FATO 1) e art. 

140, § 2º (FATO 2), este último denunciado com a incidência das 

disposições da Lei nº 11.340/06, (...).”

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc. Acolho a cota ministerial retro e 

determino a citação editalícia do acusado Antonio Sergio de Almeida, nos 

moldes do art. 361 e 363, § 1º, ambos do Código de Processo Penal. 

Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, encaminhem-se os autos 

ao Ministério Público, para manifestação. 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, , digitei. Cáceres - MT, 

23 de maio de 2018. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 206964 Nr: 7960-50.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO VITOR DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 7960-50.2016.811.0006 – Id. 206964

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): DANILO VITOR DA ROCHA

INTIMANDO: Denunciado(a): Danilo Vitor da Rocha, Cpf: 02381269193, Rg: 

20234910 SSP MT Filiação: Edna da Rocha, data de nascimento: 

22/03/1990, brasileiro(a), natural de São jose dos quatro marcos-MT, 

convivente, serralheiro, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO para tomar 

conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente transcrita, e 

INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação por 

escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam os artigos 396 

e 396-A, do CPP

DENÚNCIA: “(...) Consta do incluso inquérito policial, que no dia 

31/07/2016, por volta as 21h35min, na Rua Boa Esperança, Bairro Boa 

Esperança, próximo a antiga Escola Municipal, neste município de 

Cáceres-MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, Danilo 

Vitor da Rocha, no âmbito da família, ameaçou causar mal injusto e grave à 

sua ex-convivente, a srª Ercilene Ortiz. (...) Diane do exposto, o 

MINISTÉRIO PÚBLICO denúncia Danilo Vitor da Rocha como incurso nos 

artigo 147, c.c artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma do artigo 69, caput, 

todos do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei 11.340/2006. 

(...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Defiro a cota ministerial de fl. 51. 

Cite-se e intime-se o acusado, através da via editalícia, observando o 

prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 361 do CPP. Caso o 

denunciado não compareça aos autos ou constitua defensor, certifique-se 

o transcurso do prazo e abra-se nova vista ao Ministério Público, para 

manifestação. Por fim, venham-me conclusos para ulterior deliberação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”
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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, , digitei. Cáceres - MT, 

23 de maio de 2018. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 206495 Nr: 7613-17.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA PEREX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 7613-17.2016.811.0006 – Id. 206495

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ELISANGELA PEREX DA SILVA

INTIMANDO: Denunciado(a): Elisangela Perex da Silva, Cpf: 03519504197, 

Rg: 21737231 SSP MT Filiação: Luiz Perex da Silva e Elisabete da Silva 

Dias, data de nascimento: 29/12/1998, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, convivente, autônoma, Endereço: atualmente em lugar incerto 

e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA DENUNCIADA para tomar 

conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente transcrita, e 

INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação por 

escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam os artigos 396 

e 396-A, do CPP

DENÚNCIA: “(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 07 de 

setembro de 2016, por volta das 20h30min, no Bar da Bete, localizado na 

Rua Saldanha da Gama, Santa Cruz, no município de Cáceres, a 

denunciada ELISANGELA PEREX DA SILVA, consciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal e a saúde 

da sua ex-convivente Josiane Nunes Maciel, causando-lhe lesões 

corporais, conforme laudo de exame de corpo de delito. (...) Diante do 

exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ELISANGELA PEREX DA SILVA 

como incurso no artigo 129, § 9º, c.c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos 

do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei 11.340/2006. (...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação via editalícia do acusado ELISANGELA PEREX DA 

SILVA nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal. Ás 

providências. 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, , digitei. Cáceres - MT, 

23 de maio de 2018. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 229127 Nr: 637-23.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GOUVEA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 637-23.2018.811.0006 – Id. 229127

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): CARLOS GOUVEA DE JESUS

INTIMANDO: Denunciado(a): Carlos Gouvea de Jesus, Cpf: 58101799249 

Filiação: José Daniel de Jesus e Eleuza Gouvea Assis de Jesus, data de 

nascimento: 31/03/1977, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO para tomar 

conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente transcrita, e 

INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação por 

escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam os artigos 396 

e 396-A, do CPP.

DENÚNCIA: “(...) Consta do incluso inquérito policial que, na data de 18 de 

dezembro de 2017, por volta das 14h, no estabelecimento comercial 

Tranco Motos, na Rua Padre Cassemiro, no bairro Santa Cruz, neste 

município de Cáceres/MT, o denunciado CARLOS GOUVEA DE JESUS, 

consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu, em 

proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um 

veículo automotor, uma motocicleta, da marca SUZUKI Intruder, cor preta, 

placa 8688, DE PROPRIEDADE DE Gilmar Nogueira Lino, (...). Diante do 

exposto, o MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denuncia CARLOS GOUVEIA DE JESUS, como incurso no artigo 180, 

caput, do Código Penal, (...).

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação via editalícia do acusado CARLOS GOUVEA DE JESUS 

nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal. Ás providências. 

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, , digitei. Cáceres - MT, 

23 de maio de 2018. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 225481 Nr: 11048-62.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DA SILVA VOLGARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 11048-62.2017.811.0006 – Id. 225481

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): OSMAR DA SILVA VOLGARIN

INTIMANDO: Denunciado(a): Osmar da Silva Volgarin Filiação: José Amilton 

Volgarin e Aparecida da Silva Volgarin, data de nascimento: 04/12/1987, 

brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO para tomar 

conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente transcrita, e 

INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação por 

escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam os artigos 396 

e 396-A, do CPP

DENÚNCIA: “(...) FATO 01 (...) Consta do incluso inquérito policial que no 

dia 06 de julho de 2017, por volta das 10h50min, no Bairro Vila Irene, neste 

município de Cáceres-MT, OSMAR DA SILVA VOLGARIN, consciente da 

ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade física e a 

saúde de sua convivente Elizabete da Silva Ramos, causando-lhe lesões 

corporais, conforme laudo de exame de corpo de delito(...). Fato 02 (...) 

OSMAR DA SILVA VOLGARIN, (...) ameaçou, através de palavras, a sua 

convivente Elizabete da Silva Ramos, de causar-lhe mal injusto e grave. 

(...) Diante do exposto, o MINISTÉRIO público denuncia OSMAR DA SILVA 

VOLGARIN, como incurso no artigo 129, § 9º e artigo 147, caput, c.c artigo 

61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal aplicando-se as disposições 

da Lei 11.340/2006.(...)”

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação via editalícia do acusado OSMAR DA SILVA 

VOLGARIN nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal. Ás 

providências. 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, , digitei. Cáceres - MT, 

23 de maio de 2018.

 Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 211232 Nr: 309-30.2017.811.0006
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELVIN SILVA BALIEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 309-30.2017.811.0006 – Id. 211232

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): KELVIN SILVA BALIEIRO

INTIMANDO: Denunciado(a): Kelvin Silva Balieiro, Rg: 2427469-0 SSP MT 

Filiação: José Roberto Balieiro e Ilda da Silva Balieiro, data de nascimento: 

12/03/1994, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), estudante, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO para tomar 

conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente transcrita, e 

INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação por 

escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam os artigos 396 

e 396-A, do CPP

DENÚNCIA: “(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 

22/novembro/2015, por volta das 15h00min, na Rua D, nº 13, Vitoria Regia, 

no município de Cáceres, o denunciado Kelvin Silva Balieiro, consciente da 

ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal 

e a saúde da sua irmã Kelly Silva Balieiro, causando-lhe lesões corporais, 

conforme laudo de exame de corpo de delito. (...) Diante do exposto, o 

MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia Kelvin Silva Balieiro como incurso no artigo 

129, § 9º, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, 

aplicando-se as disposições da Lei 11.340/2006.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação via editalícia do acusado KELVIN SILVA BALIEIRO nos 

moldes do art. 361 do Código de Processo Penal. Ás providências. 

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, , digitei. Cáceres - MT, 

23 de maio de 2018. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 228590 Nr: 182-58.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO DA SILVA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 182-58.2018.811.0006 – Id. 228590

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): LUIZ ANTONIO DA SILVA CRUZ

INTIMANDO: Denunciado(a): Luiz Antonio da Silva Cruz Filiação: Sergio da 

Silva Cruz e Terezinha da Silva Cruz, data de nascimento: 27/09/1989, 

brasileiro(a), natural de Caceres-MT, convivente, Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO para tomar 

conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente transcrita, e 

INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação por 

escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam os artigos 396 

e 396-A, do CPP

DENUNCIA: “(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 15 de 

dezembro de 2017, por volta das 15h50min, na Rua E, no Jardim 

Guanabara, próximo a Praça, no município de Cáceres, o denunciado LUIZ 

ANTÔNIO DA SILVA CRUZ, consciente da ilicitude e reprovabilidade de 

sua conduta, ameaçou, por meio de palavras, de causar mal injusto e 

grave à sua cunhada Jéssica Martins de Oliveira Campos. (...). Diante do 

exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia LUIZ ANTÔNIO DA SILVA CRUZ 

como incurso no artigo 147, caput, c.c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos 

do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei 11.340/2006.(...)”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação via editalícia do acusado LUIZ ANTONIO DA SILVA 

CRUZ nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal. Ás 

providências. 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, , digitei. Cáceres - MT, 

23 de maio de 2018. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 228597 Nr: 188-65.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUZINETE FERREIRA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 188-65.2018.811.0006 – Id. 228597

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): RUZINETE FERREIRA LEMES

INTIMANDO: Denunciado(a): Ruzinete Ferreira Lemes, Cpf: 49628526120, 

Rg: 748.444 SSP MT Filiação: Orlando Ferreira Lemes e Sebastiana Alves 

Ferreira, data de nascimento: 27/05/1969, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, convivente, pescador, Endereço: atualmente em lugar incerto 

e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO para tomar 

conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente transcrita, e 

INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação por 

escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam os artigos 396 

e 396-A, do CPP

DENÚNCIA: “(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 28 de 

novembro de 2017, por volta das 00h30min, Avenida Nossa Senhora do 

Carmo, ao lado do Top Bar, no Junco, no município de Cáceres, o 

denunciado RUZINETE FERREIRA LEMES, consciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, por meio de palavras, de 

causar mal injusto e grave à sua convivente Míriam Solto. (...) Diante do 

exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia RUZINETE FERREIRA LEMES 

como incurso no artigo 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos 

do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei 11.340/2006. (...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação via editalícia do acusado RUZINETE FERREIRA LEMES 

nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal. Ás providências. 

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, , digitei. Cáceres - MT, 

23 de maio de 2018. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 215609 Nr: 3454-94.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA CARLA DA SILVA, JESSICA 

BENEDITA DE OLIVEIRA, PRISCILA REGINA RIBEIRO CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEZUINO CATARINO DA CRUZ 

- OAB:10620-E, JANAINA B. PASSADORE - OAB:3978/TO, LUIZ 

AUGUSTO ARRUDA CUSTÓDIO - OAB:11997

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 
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ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, DA EXPEDIÇÃO DE 

CARTA PRECATÓRIA A COMARCA DE CUIABÁ/MT, PARA INQUIRIÇÃO 

DA(S) TESTEMUNHA(S) ADILSON DE JESUS PINT, NOS TERMOS DA 

PARTE FINAL DO ARTIGO 222 DO CPP, E O ITEM 7.3.6 DA C.N.G.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 224309 Nr: 10178-17.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON COUTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: Defiro o pedido 

do Ministério Público. Requisite-se novamente a testemunha Rosangela 

Helena Stafforti. Redesigno audiência para o dia 24/01/2018, às 14h35min. 

Saem os presentes intimados. Nada mais Encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 219647 Nr: 6905-30.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR DA SILVA POUSO, MARCOS 

ANTÔNIO JESUS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 .Isso posto, RECONHEÇO a nulidade absoluta existente nos autos, e 

determino o imediato encaminhamento dos autos ao Defensor Público 

Mauro Cesar Duarte Filho, para apresentar suas derradeiras alegações 

preliminares em resposta escrita à acusação, bem como MANTENHO a 

prisão anteriormente decretada, nos termos da fundamentação 

supra.Após conclusos para análise quanto a manutenção ou não do 

recebimento da denúncia ofertada nos autos.Ciência ao Ministério Público 

e à Defensoria Pública, esta em duas oportunidades, sendo uma a cada 

um dos Defensores Públicos atuantes no feito.Cumpra-se.Demais 

diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 219647 Nr: 6905-30.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR DA SILVA POUSO, MARCOS 

ANTÔNIO JESUS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.Trata-se o presente de autos de ação penal movidos em desfavor 

de Josemar da Silva Pouso, Marcos Antonio Jesus Batista e Estela Cristina 

Dias, os quais respondem pela suposta prática dos crimes previstos nos 

artigos 168, 180, ambos do Código Penal c\c art. 33, da Lei 11.343/06 c\c 

ainda com o art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei 

10.826/03.Determinada a notificação dos acusados (fls. 82), foram 

devidamente notificados os réus Josemar da Silva Pouso e Marcos 

Antonio Jesus Batista (fls. 111), não tendo sido encontrada a acusada 

Estela Cristina Dias (fls. 103). Na sequencia, os acusados notificados, 

apresentaram suas derradeiras respostas escritas à acusação através 

do Dr. Defensor Público (fls. 113/114), tendo o acusado Josemar da Silva 

Pouso postulado pela revogação de sua prisão preventiva (fls. 

115/119).Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou .Em relação 

ao pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Josemar da 

Silva Pouso, entendo que o mesmo , conforme bem salientado na decisão 

anterior, a gravidade do delito, e consequente comprovação de 

materialidade delitiva, e de indícios de autoria em relação ao acusado 

Josemar da Silva Pouso, indicam a impossibilidade de revogação da prisão 

preventiva decretada contra si.Saliento, por final, que mantem-se 

inalteradas a situação fática existente nos autos, bem como os requisitos 

que autorizaram sua segregação cautelar, devendo a decisão anterior, 

ser mantida pelos próprios fundamentos, além dos presentes 

esposados.Assim, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pela Defensoria Pública.Tendo em vista que o endereço da 

acusada Estela Cristina Dias encontrado por este Magistrado junto ao 

sistema INFOSEG, é o mesmo pelo qual já fora procedida tentativa de 

notificação desta, e visando maior celeridade processual, determino a sua 

notificação por edital.Decorrido o prazo do edital, com ou sem 

apresentação de defesa pre l iminar ,  façam os autos 

conclusos.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 219647 Nr: 6905-30.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR DA SILVA POUSO, MARCOS 

ANTÔNIO JESUS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Visto.

Notifique-se os acusados MARCOS ANTONIO JESUS BATISTA , JOSEMAR 

DA SILVA POUSO E ESTELA CRISTINA DIAS para oferecer defesa prévia, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, contados na forma do artigo 55 da 

Lei n° 11.343/2006, cientificando-lhes das advertências dos parágrafos 

primeiro e terceiro do art. 55 da lei já referida.

Conste no mandado que o Senhor Oficial de Justiça deverá questionar os 

acusados, se os mesmos possuem condições financeiras para constituir 

advogado, entretanto, se a resposta for negativa, então, desde já, nomeio 

o Defensor Público atuante nesta comarca, para representar os acusados 

em juízo.

Requisitem-se os antecedentes criminais. Havendo condenação, 

elabore-se certidão circunstanciada.

 Proceda-se a juntada da denúncia às folhas subsequentes àquelas de 

movimentação dos autos e juntada de peças, e consequente renumeração 

do feito.

Oficie-se a POLITEC requisitando laudo definitivo.

Após, conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 224309 Nr: 10178-17.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON COUTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

11/01/2018, às 14h30min, oportunidade em que será tomada a declaração 

do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório dos réus, 

tudo de acordo com a nova sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, 

mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intime-se o acusado para comparecer à audiência designada 

acompanhado do Defensor Público.

Notifique-se o MP e intime-se o Defensor Público.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, vista ao MP.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano
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 Cod. Proc.: 219647 Nr: 6905-30.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR DA SILVA POUSO, MARCOS 

ANTÔNIO JESUS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que na data de 01/11/2017 não haverá expediente forense, 

conforme Portaria n° 659/2017-PRES, redesigno a presente audiência para 

13/11/2017 às 14h30min.

Requisitem-se/intimem-se as testemunhas.

Cumpra-se e intime-se.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 219647 Nr: 6905-30.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR DA SILVA POUSO, MARCOS 

ANTÔNIO JESUS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n° 6905-30.2017.811.0006 – Cód. 219647

Vistos.

Analisando os autos verifico que os acusados Josemar da Silva Pouso e 

Marcos Antônio Jesus Batista não apresentaram preliminares em sua 

resposta à acusação, reservando-se no direito de se manifestar sobre o 

mérito da ação penal no decorrer da instrução, bem como, apenas nas 

alegações finais.

A ré Estela Cristina Dias foi notificada por edital e deixou decorrer o prazo 

para apresentar defesa preliminar.

Assim, estando nos termos do artigo 41 do CPP, RECEBO a presente 

denúncia em relação aos acusados Josemar da Silva Pouso, Marcos 

Antônio Jesus Batista e Estela Cristina Dias.

Designo o dia 01/11/2017, às 14h30min, para a realização da audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que além da oitiva das 

testemunhas arroladas, será tomado o interrogatório dos acusados.

Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Com relação a indiciada Estela Cristina Dias, a mesma foi citada por edital e 

não se manifestou, nem constituiu advogado.

Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, com redação dada 

pela Lei nº 9.271, de 17.4.96, DECLARO SUSPENSO o processo e também 

suspenso o curso do prazo prescricional.

Atente-se a escrivania quanto a Súmula 415, do STJ, bem como ao 

Provimento nº 49/2014 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, devendo o Sr. Gestor proceder o cálculo da prescrição, 

agendando-o no sistema Apolo e fazendo os autos conclusos em caso do 

decurso do mesmo, ou em sendo encontrado a réu.

Proceda o desmembramento do feito em relação a acusada.

Intimem-se os acusados Josemar da Silva Pouso e Marcos Antônio Jesus 

Batista para comparecerem à audiência designada acompanhados do 

Nobre Defensor Público.

Notifique-se o M. P e intime-se o Defensor Público

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 224309 Nr: 10178-17.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON COUTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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.

Cite-se o acusado WEVERTON COUTO DA SILVA para oferecer defesa 

prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhe 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 o acusado se o mesmo possui condição financeira para 

constituir advogado, 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.

 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.: 164266 Nr: 1464-73.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDICEI RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12.540 OAB/MT

 Autos n° 1464-73.2014.811.0006 – Cód. 164266

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 18/07/2018 às16h00min 

para inquirição da testemunha Marlon Cesar Vailant.

Intime-se, requisite-se e cumpra-se.

Expeça-se carta precatória para intimação do réu.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 199317 Nr: 3040-33.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUTO DA SILVA ARRUDA, MARCOS PAULO 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:CÁCERES

 Autos n° 3040-33.2016.811.0006 – Cód. 199317.

Vistos.

Acolho a pretensão do Parquet.

Ante o descumprimento das condições assumidas pelos denunciados, 

revogo o benefício que lhes fora concedido às fls. 134.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

19/07/2018, às15h55min, oportunidade em que será tomada a declaração 

do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório dos 
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acusados, tudo de acordo com a nova sistemática estabelecida pela lei 

11.719/2008, mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intimem-se os acusados Guto da Silva Arruda e Marcos Paulo Martins para 

comparecer à audiência designada acompanhados da defesa.

Notifique-se o MP e intime-se o Defensor Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 232251 Nr: 2583-30.2018.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCIO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19744, WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 Autos n° 2583-30.2018.811.0006 – Cód. 232251

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.

Cite-se o acusado Luiz Marcio de Paula para oferecer defesa prévia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhe 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 o acusado se o mesmo possui condição financeira para 

constituir advogado, 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.

Compulsando os autos observo que o denunciado faz jus ao Sursis 

processual, visto que o crime imputado ao mesmo não ultrapassa pena 

mínima de um ano, conforme dispõe o art. 89 da Lei 9.099/95, bem como 

ante o fato do mesmo não portar antecedentes criminais.

Desta forma, designo audiência para oferta de suspensão condicional do 

processo para 17/07/2018 às13h40min.

Cite-se, intime-se e cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Diligências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 215447 Nr: 3344-95.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THOMAZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON LOBO MENDES 

FILHO - OAB:10.791 MT

 Isento o réu do pagamento das custas processuais, visto que os autos 

demonstram qualificar-se como hipossuficiente financeiro, bem como foi 

representado pela Defensoria Pública.Qualquer objeto lícito apreendido 

deverá ser devolvido ao proprietário. Os ilícitos deverão ser 

destruídos.Deixo de aplicar a detração, visto que em nada alterará o 

regime de pena a ser cumprido.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

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000557-45.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LANDGRAF (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO DE TAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000557-45.2018.8.11.0005. AUTOR: 

CARLOS LANDGRAF RÉU: JOÃO DE TAL 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.13/14) 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. A 

despeito do pedido liminar efetuado pela parte requerente, este juízo se 

reserva para apreciar o pedido após a resposta do demandado. Neste 

sentido, valiosa se mostra a lição de Antônio Cláudio da Costa Machado, in 

‘Tutela Antecipada’, ao afirmar, ‘in verbis’: “Verificando o juiz que, apesar 

de escorado no ‘fundado receio de dano’ ou no ‘justificado receio de 

ineficácia do provimento final’, o direito deduzido pelo autor não corre risco 

de perecimento imediato apenas pela ocorrência da citação do réu, nada 

impede que o órgão de jurisdição afirme tal circunstância, ao despachar a 

inicial, e declare que vai apreciar o requerimento de tutela antecipada após 

a contestação.” A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO- 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE APÓS FORMADA A RELAÇÃO 

PROCESSUAL COM A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - POSSIBILIDADE. 

Pode o juiz deixar para analisar o pedido de antecipação de TUTELA após 

oportunizar à parte ré o contraditório e a ampla defesa desde que não se 

mostre ainda clara a situação.” (TJ/MG - AI nº 1.0145.07.402841-9/001 - 

14ª Câmara Cível - Rel. Des. Valdez Leite Machado - j. 14/11/2007 - DJ. 

04/12/2007). Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 11 

de julho de 2018, às 14:30 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. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às Providências. Diamantino, 23 de maio de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33079 Nr: 1349-02.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural de Lucas do Rio Verde - 

Sicredi Ouro Verde/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio André Fogaça, Norli Silvério Fogaça, 

Salete Deonice Tomazetto Fogaça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelar Comiran - OAB:5079-B, 

Eduardo Fonseca villela - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Dê ciência ao exequente informando a inexistência de valores vinculados 

ao presente feito.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88381 Nr: 683-88.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Pissini e Marquesini - Sociedade de Advogados, 

Gustavo Amato Pissini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Fernandes da Silva Filho e Cia Ltda, 

Laercio Fernandes da Silva Filho Cia Ltda, Maria Claudia Heming dos 

Santos Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciene Araújo Alvares 

Marcondes - OAB:13.904-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 153.

Após as formalidades legais, retornam os autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6466 Nr: 286-64.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO ANTÔNIO BONORA, IVALINO 

BONORA, ADELAR BERNARDI, GETÚLIO DA SILVA, Ivo Dal'Solio.

 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:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 293.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4874 Nr: 352-44.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentil José Thomé, Mara Sueli Manrique Tomé

 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: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 471, 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.: 447 Nr: 235-82.1994.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beno Egon Neis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 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. 446, 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. 430/432), 

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-27 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 Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 917 Nr: 434-02.1997.811.0005

 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: José Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolívar Bufulin, Percílio Perco, Banco do Brasil 

S/A., Domingos Terencio de Oliveira, José Perco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hildo Castro Teixeira - 

OAB:MT2.251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:OAB/MT 

16.691-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 369/369verso.

Em nada requerido em 15 (quinze) dias, retornem ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33751 Nr: 528-95.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza - 

OAB:15687-A, Fernando José Bonatto - OAB:25.698/PR, Firmino 

Gomes Barcelos - OAB:4770-B, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT 

14.469-A, Sadi Bonatto - OAB:10011/PR, Teresa Arruda Alvim 
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Wambier - OAB:22129-A OAB/PR

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido (fl. 273).

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1893 Nr: 28-88.1991.811.0005

 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): Beno Egon Neis, Elizabeth Camargo Neis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Carlos Criveletto - 

OAB:4917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agostinho Tupinambá do 

Rego Barros. - OAB:57.934 SP, Juarez Paulo Secchi - OAB:10.483 

-MT, Marcelo Barros Lopes - OAB:9.462/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 370, 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. 69), 

sendo julgado extinto o presente feito, nos termos do art. 794, inciso II, 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-26 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.: 40098 Nr: 948-32.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Sontag Comércio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Mista Agropecuaria Coqueiral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte autora acerca da certidão de fl. 249.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84112 Nr: 3270-54.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zeferino Ferreira Liber, Cenira Maria Liber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte credora acerca do petitório de fls. 650/651.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36197 Nr: 1054-28.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arduino dos Santos, Celito Liliano Bernardi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

andamento ao feito, sob pena de se considerar quitada a dívida e 

consequente extinção.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos 

para extinção.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44481 Nr: 1145-50.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Ignácio Vattos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amando Ferrreira Tereso 

Junior - OAB:OAB/MT 107.414, Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, Maria Lucília Gomes - OAB:5835-A-MT, Thiago de 

Siqueira Batista Macedo - OAB:17528/O

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 222.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84813 Nr: 38-97.2012.811.0005

 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: Vanderlei da Silva Vanni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Financiamento S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Rodrigues Filho - 

OAB:OAB/MT 14225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:11340-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 219.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38902 Nr: 3741-75.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franck Lane de Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

andamento ao feito, sob pena de se considerar quitada a dívida e 

consequente extinção.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos 

para extinção.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108397 Nr: 1762-97.2016.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A, Fabiano Coimbra Barbosa - OAB:117.806/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 68.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97381 Nr: 288-28.2015.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldina Jonas Martins da Cruz, Valdete Lúcia Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Virgirley Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dinair Cristina de Paula - 

OAB:18040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898/MT

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 63, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106593 Nr: 1020-72.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidney Almeida Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Rodrigues de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Eder Pereira de Assis - OAB:8066/MT, 

Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 34, 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8065 Nr: 1190-40.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viviane Sversut

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Sversut Acosta - 

OAB:OAB/MT 9634

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte devedora acerca das alegações do Banco do Brasil 

S/A, consignados no petitório de fls. 198/202.Fixo o prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10579 Nr: 570-91.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonir Galera Mari - 

OAB:3.007-A, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara 

Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, Mirian Cristina 

Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 223, 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.: 25842 Nr: 381-40.2005.811.0005

 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): Antônio Altrão, José Carlos Altrão

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

OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, Mirian Cristina 

Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se acerca do petitório de fls. 

309, concernente a nomeação a penhora. Fixo o prazo de 15 (quinze) 

dias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 14083 Nr: 227-27.2002.811.0005

 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): Antônio Altrão, José Carlos Altrão

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, Mirian Cristina 

Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Certifique-se acerca do pagamento do débito.

Em seguida intime-se a parte exequente para dar andamento no feito. Fixo 

o prazo de 15(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107206 Nr: 1268-38.2016.811.0005

 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: Sérgio Donizetti Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.Vale Cooperativa Agroindustrial, Eli Antonio 
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Brizola, Breno Liebeld, Angelo Antonio Dall Alba., Arésio José Paquer, 

Dilce Maria Ascari Darold, Fazenda Santa Angela Ltda, Mario Riciardi, 

Valnei Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Gomes Ferreira Neto - 

OAB:5888/MT, Vanessa Paula Costa - OAB:10952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 Vistos etc.

Defiro o pedido de citação por edital, consignado no petitório de fls. 

1194/1200.

Citem-se os litisconsortes , via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentarem 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 dos litisconsortes, 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 das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37907 Nr: 2728-41.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi, Agrenco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Renê Bortolo, Agrenco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Lucien Fábio Fiel Pavoni - OAB:6525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Lucien Fábio Fiel Pavoni - OAB:6525, Paulo Rogério 

de Souza Milléo - OAB:6110-A, Sergio Guaresi do Santo - 

OAB:6.112-A MT

 Vistos etc.

Desentranhe-se o petitório de fls. 813/816 e distribua-o como cumprimento 

de sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, em 

autos apartados, para não tumultuar o feito, visto que já existe deferimento 

de cumprimento de sentença requerida pela Agrenco do Brasil S/A.

Instrua o feito com cópia da inicial, sentença, eventuais acordos, 

procurações e certidão do trânsito em julgado.

Sem prejuízo do exposto, certifique-se acerca do cumprimento da decisão 

de fls. 810/811, bem como intime-se a parte exequente acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 817/829.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 121821 Nr: 4006-62.2017.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene de Matos Tondorf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Martignago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Borges Moura - 

OAB:6755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Faculto ao advogado da parte devedora Sr. Alexandre Martignago para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o instrumento procuratório a 

ele outorgado pelo devedor, sob pena de desentranhamento.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6161 Nr: 56-80.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael Sardinha do Amaral, Marzeu Selau, 

Maria da Glória Day Selau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Silva Coimbra de 

Abreu Ferreira - OAB:8547/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o trânsito em julgado dos autos em apenso.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6181 Nr: 160-09.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Mateus Criveletto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael Sardinha do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 212, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5167 Nr: 535-73.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Resino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 226.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5101 Nr: 113-35.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Médio Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silmar Leal de Oliveira, Milton João Gubert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, dê vistas a Defensoria Pública, curadora do devedor 

acerca da penhora, bem como do pedido de adjudicação do bem 

p e n h o r a d o . I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e . À s 

providências...................................................................................................

...................................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1653 Nr: 112-79.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Alves de Brito, Teodomiro Alves de 

Brito Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:44.698/MG
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Marroni - 

OAB:23.657/PR, Arnor Serafim Junior - OAB:79.797/OAB/SP, Camila 

Cristiane Alves de Brito Lomas - OAB:OAB/SP 399.459, Juliana da 

Silva Brito - OAB:171936/SP, Luís Fernando Decanini - 

OAB:MT/9993-B, Nelson Vallim Fischer - OAB:119706/SP, Rogério de 

Campos - OAB:8.967-B

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 17855 Nr: 1207-37.2003.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Louis Dreyfus Commodities Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Antonio Borgman

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, Joilson Dimas Leite C. Prates - OAB:4.698-MT, 

Oswaldo Pereira Cardoso Filho - OAB:5705/MT, Paulo Inácio 

Helene Lessa - OAB:6571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Chamo o feito à ordem.

Verifico que o petitório de fls. 92/95, trata-se de embargos do devedor e, à 

fl. 96 sua impugnação, devendo serem processados em autos apartados, 

nos termos do § 1º do art. 914, do CPC/2015, apensando-se os 

respectivos autos aos da causa principal. Instrua-os também com cópias 

de peças principais, tais como as procurações e a inicial.

Após a distribuição dos embargos do devedor, em apartado, voltem-me 

conclusos.

Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92410 Nr: 859-33.2014.811.0005

 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: Ireno Rodrigues Gaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Donizete Trevisan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, SHEILA GOMES DE CARVALHO - OAB:20415/O

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 89/90.

Em nada requerido em 15 (quinze) dias, retornem os autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42717 Nr: 3474-69.2009.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sontag Comércio e Representações Ltda, Erico Sontag

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Calegaro, Dilza Martins Calegaro, Ivo 

Pedro Calegaro, Vera Lucia Calegaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/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.: 42384 Nr: 3195-83.2009.811.0005

 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): Lucia Maria de Moraes

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

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório e documentos de fls. 

341/363. Fixo o prazo de 15 (quinze dias).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41470 Nr: 2278-64.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Danilo Trevisol Guerini, Sedilce Maria 

Ferrarini Guerini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson 

José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:OAB/MT 6383-A, Sérgio Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 149.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10250 Nr: 417-58.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Colacino Júnior

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Em petitório de fls. 225/225verso, a parte exequente requer seja quebrado 

o sigilo fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens 

para garantir a execução.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos. 2. 

Consoante jurisprudência, o fato do entendimento adotado ter sido 

contrário ao interesse da recorrente não autoriza a reforma da decisão. 3. 

No agravo interno, a Recorrente não traz novos nem fundados 

argumentos destinados a infirmar as razões de decidir esposadas na 

decisão monocrática. 4. Agravo interno desprovido.” (TRF – AI nº 

0001942-50.2015.4.02.0000 (2015.00.00.001942-8), 3ª Vara Federal Cível 

(00018334120104025002), 6ª TURMA ESPECIALIZADA, Desembargadora 

Federal SALETE MACCALÓZ, J: 14/01/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 225/225verso.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35353 Nr: 206-41.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Filomena Tanssini
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filomena Tanssini-ME, Filomena Tanssini, José 

Carlos Rodrigues da Silva, Filomena Tanssini, Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva, Espolio de Albino Tanssini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Carla Travaina Braz - OAB:14906-B

 Vistos etc.

Do postulado de fl. 206, intimem-se as partes executadas para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, indicarem bens passíveis de penhora, com a 

advertência de, se não os fizerem, considerar-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, sob pela de aplicação de multa.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88076 Nr: 353-91.2013.811.0005

 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: Benedito Francisco Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Bellinati Garcia 

Lopes - OAB:11.877-A-MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 353.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às preovidências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88095 Nr: 367-75.2013.811.0005

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Francisco Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98795 Nr: 978-57.2015.811.0005

 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: Josimar Lucas Magalhães

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Sheila Gomes de Carvalho - OAB:20415-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Ante o petitório de fl. 128, destituo o perito anteriormente nomeado e, nos 

termos da decisão de fl. 119, nomeio como perito o Dr. Reinaldo Almeida 

Gil, que poderá ser encontrado na Clínica da dor, localizada na Rua João 

Paulo II, nº 56, Bairro Jardim Guaraná, Diamantino/MT, fone (65) 

3336-1736, 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.: 101946 Nr: 2440-49.2015.811.0005

 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: Edimar Freitas Fontana, Lucimeire Ladislau Lopes 

Fontana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Casa Nova Diamantino Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Vistos etc.

Do petitório de fls. 221/223, informe o perito que os autores são 

beneficiários da justiça gratuita.

Assim sendo, caberá, pois, ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade 

de arcar com o ônus.

Ocorre que o Estado não está obrigado a adiantar as despesas com a 

realização da prova pericial.

 Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROVA PERICIAL - 

ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS. "Os honorários do perito, na 

hipótese de ser beneficiário da justiça gratuita a parte que requereu a 

prova pericial, serão pagos a final pelo não beneficiário, se vencido, ou 

pelo Estado, a quem incumbe a prestação de assistência. "Compete ao 

magistrado nomear expert que aceite realizar a perícia e receber os 

honorários ao final do litígio, ou designar, no caso, médico credenciado 

junto à rede de saúde pública, para a realização da prova técnica" (AI n. , 

Des. Wilson Augusto do Nascimento).” (TJ/SC, AI n. , de Blumenau, Rel. 

Des. Luiz Cézar Medeiros, Terceira Câmara de Direito Público, julgada em 

08.08.2006).

Ante o exposto, intime-se o perito nomeado para manifestar nos autos sua 

concordância em receber os honorários no final da demanda e, em caso 

positivo, proceda-se com a perícia conforme já determinado nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85013 Nr: 248-51.2012.811.0005

 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: Evaldo Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araujo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glauco Gomes Madureira - 

OAB:SP 188.483, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - OAB:221386

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora acerca do petitório de fls. 218/219.

Em nada requerido em 05 (cinco) dias, após as formalidades arquivem-se 

os autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109295 Nr: 2240-08.2016.811.0005

 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: BV Financiamento S/A Credito Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fatima de Jesus Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 
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OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela BV FINANCIMENTO 

S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de FÁTIMA 

DE JESUS PIRES, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 46, a parte autora pugna pela desistência do feito e 

por consequência sua extinção.

É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte demandada não foi citada, não 

existindo óbice para a homologação da desistência do presente feito, 

requerida pela parte credora.

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.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95035 Nr: 2417-40.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plant Defender Tecnologia Agrícola Importação e 

Exportação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Mesquita - 

OAB:193.189/SP, Rodrigo Quintino Pontes - OAB:274.196/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O pedido de citação por edital deve ser indeferido.

Acerca da citação editalícia, devem ser observados os requisitos do art. 

256 do CPC de 2015 no tocante à comprovação da residência do réu ser 

em lugar incerto e não sabido.

NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY em 

comentário ao artigo supra, na obra: Código de Processo civil Comentado 

e Legislação Extravagante" 11ª edição, Revista dos Tribunais, p.502, 

elucidam que:

"Deve ser tentada a localização pessoal do réu por todas as formas. 

Somente depois de resultar infrutífera é que estará aberta a oportunidade 

para citação por edital."

A propósito, o STJ:

"CITAÇÃO EDITAL. CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. 

AGRAVO IMPROVIDO. - Citação por edital. Cumprimento dos requisitos 

legais. Necessidade de esgotamento das alternativas possíveis à 

localização do requerido. Agravo regimental improvido." (AgRg na SE 3379 

/ US - REL. MIN. BARROS MONTEIRO - CE - CORTE ESPECIAL - PUB. 

05/05/2008).

Portanto, a citação por edital, por se tratar de medida de exceção, 

somente será determinada depois de esgotados todos os meios 

disponíveis à localização do réu, sendo que no caso dos autos, não houve 

o exaurimento dos meios necessários para que a parte demandada fosse 

localizada.

Ademais, não foram realizadas tentativa de localizações do endereço do 

devedor, via convênio, tais como, Bacenjud.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido para citar a parte executada via edital.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107538 Nr: 1423-41.2016.811.0005

 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: Lotário Heller

 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:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão dos presentes autos, neste 

ato procedo a Intimação do Patrono do Autora para dar prosseguimento no 

feito no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43771 Nr: 436-15.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Geraldo Trabachin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agromil Representações e Insumos-SONTAG, 

Bayer 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 Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, Nady Dequech - OAB:232445/SP, Persio Oliveira 

Landim - OAB:12.295/MT, Sergio Pinheiro Marçal - OAB:OAB/SP 

91.370

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 1164/1166, a parte autora requer seja expedido 

novamente o Alvará Judicial, visto que o alvará expedido foi cancelado em 

virtude das divergências dos dados bancários do beneficiário, ora 

informado na ocasião da expedição do referido alvará.

Da análise do documento de fls. 1186, verifico que o Alvará sob nº 

400314-4/2018, foi cancelado, com a informação na mensagem status 

“INCONSISTÊNCIA NOS DADOS BANCÁRIOS FORNECIDOS PARA 

CRÉDITO”.

Verifico ainda, que a parte demandada a empresa Agromil 

Representações e Insumos Ltda, em petitório de fls. 1184/1185, informa 

que não se opõe ao levantamento dos valores depositados nos autos, 

bem como requer a desistência do prazo recursal em virtude da 

desistência da apelação interposta nos autos.

No caso, vislumbro que a empresa Agromil Representações e Insumos 

Ltda, demonstra sua boa fé ao desistir do Recurso de Apelação, de modo 

que o levantamento dos valores é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência do Recurso de Apelação de 

fls. 1109/1113, interposto pela empresa Agromil Representações e 

Insumos Ltda.

HOMOLOGO a desistência do prazo recursal.

DEFIRO o pedido de fls. 1164/1166.

Expeça-se Alvará Judicial, observando os dados bancários informado 

pelo patrono da parte autora (fl. 1147), devidamente autorizado pelo autor 

(fl. 1149).

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89031 Nr: 1380-12.2013.811.0005

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valderson Rodrigo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-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:

Nome do(s) executado(s): VALDERSON RODRIGO DA SILVA

Localidade: RUA DAS SERINGUEIRAS 25, BAIRRO: NOVO DIAMANTINO - 

DIAMANTINO - MT

Finalidade da Diligência: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 126554 Nr: 1447-98.2018.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: José Thomas Oro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista 

Vale do Piquiri Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:15877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MICHEL SANCHES 

PICCOLI - OAB:15877/MT

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319, inciso V, do NCPC, pois, o valor da causa deve 

corresponder ao benefício patrimonial almejado pelo embargante. 

Aplicação dos artigos 291 e 292, do mesmo ‘codex’.

 Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA 

CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO - VALOR DA CAUSA - PROVEITO 

ECONÔMICO ALMEJADO PELO EMBARGANTE. Nos embargos à 

execução, o valor da causa não é obrigatoriamente o mesmo atribuído à 

causa principal, mas deve coincidir com o benefício patrimonial almejado 

pelo embargante. Assim sendo, apenas quando os embargos à execução 

pretendem discutir a totalidade da dívida executada é que o valor da causa 

coincide com o valor da execução.” (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0707.14.034173-6/001, Relator: Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, 

J: 26/07/2016, P: 09/08/2016.)

 Ante o exposto, intime-se o procurador da parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial e atribua a causa o seu 

valor, sob pena de indeferimento da exordial, consoante estabelece o 

Parágrafo Único do art. 321, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo 'in albis', certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 126651 Nr: 1494-72.2018.811.0005

 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): Luciano da Cruz Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171, Carlos Eduardo Gonçalves de Almeida - 

OAB:OAB/PR 76.169, Edgar Kindermann Spek - OAB:23.539/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em relação aos 

honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, apresente 

impugnação (art. 525, NCPC). Havendo impugnação, vistas ao exequente 

e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para caso requeira o procedimento da penhora ‘on line’ de valores 

na conta da(s) parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da 

condenação a multa e as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 30582 Nr: 1551-13.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Forquímica Agrociências Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Gomes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edival Morador - OAB:24327/PR, 

Igor Fabrício Meneguello - OAB:37.741/PR, Lucio Ricardo Ferrari 

Ruiz - OAB:39.760, Oduwaldo de Souza Calixto - OAB:11.849/PR, 

Ricardo Garcia Catoia de Oliveira - OAB:40701/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão dos presentes autos. Neste 

ato porcedo a intimação do Patrono do Autor para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 126427 Nr: 1403-79.2018.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Cláudio Viecilli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bunge Fertilizantes S/A

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

de Mato Grosso - OAB:F

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/O, Osmar Schneider - OAB:2152-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por SÉRGIO CLÁUDIO VIECILLI 

em face de BUNGE FERTILIZANTE S/A, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Requereu a justiça gratuita.

Instruiu a inicial com documentos.

É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.

De início, DEFIRO a justiça gratuita à parte autora, nos termos do art. 98, 

do CPC/2015.

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.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento."

No caso, o devedor foi citado por edital, sendo representado pela 

Defensoria Pública, inexistindo até o momento a possibilidade de arcar com 

as custas e despesas processuais; assim 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.

Intime-se a parte embargada para impugnar no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87121 Nr: 2824-17.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldorema Terezinha Viana Reginato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Odair Bueno Ramos, 

Odair Bueno Ramos, Espólio de Maria Bueno Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Fabiula 

Muller Koenig - OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:OAB/MT 17.980-A

 Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos.Após as formalidades legais 

a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s . I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e . À s 

providências...................................................................................................

.........................................................................................
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38049 Nr: 2876-52.2008.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdinei Teodoro da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A, Rodrigo Mischiatti - OAB:7568/MT

 Vistos etc.

Em petitório de fls. 205/215, o advogado Dr. Rodrigo Mischiatti Advogados 

Associados S/S, requer, novamente, seja deferido o pedido de 

cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios 

sucumbenciais, assegurando que o Sr. Valdinei Teodoro da Silva, tem 

patrimônio executável.

DECIDO.

Como se sabe, segundo jurisprudência consolidada do eg. STJ, “a parte 

beneficiária da justiça gratuita também está sujeita aos ônus de 

sucumbência, não se desonerando, dessa forma, das verbas dela 

decorrentes, quando vencida”, mas “a exigibilidade do pagamento 

respectivo deve ficar suspensa, nos termos do art. 12 da Lei n.º 

1.060/50.” (STJ – Corte Especial – AgRg na SEC 9.437/EX – Relatora 

Ministra LAURITA VAZ – 06/04/2016).

 A exigibilidade dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários 

advocatícios, fica suspensa até a revogação expressa do benefício da 

assistência judiciária gratuita anteriormente concedido, não ocorrendo 

automaticamente com a formulação do pedido de execução da sentença, 

como pretendem fazer crer o credor.

No caso, falta exigibilidade do título executivo judicial no tocante aos 

honorários advocatícios sucumbenciais, impossível o deferimento do 

cumprimento de sentença.

Registro, ainda, que o credor nada provou nos autos sobre a possibilidade 

da revogação do benefício outrora concedido.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 205/2015.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41640 Nr: 2336-67.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky Manrique, Derneval Pingo 

Alves de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Anna Aparecida José de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana da Silva Brito - 

OAB:171936/SP, Valentina Ponce Devulsky Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Marroni - 

OAB:23.657/PR, Camila Cristiane Alves de Brito Lomas - 

OAB:OAB/SP 399.459

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de restabelecimento do prazo 

processual.Via de consequência, HOMOLOGO a avaliação de fls. 

254/255.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.: 95036 Nr: 2418-25.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plant Defender Tecnologia Agrícola Importação e 

Exportação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Mesquita - 

OAB:193.189/SP, Rodrigo Quintino Pontes - OAB:274.196/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, intime-se o credor para atualizar o débito, para o 

procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da parte 

executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e as 

verbas honorárias específicas supra fixadas;Havendo a indicação de 

bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, intimando-se a(s) 

parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta 

deste, o seu representante legal, ou pessoalmente.Expeça-se em favor da 

parte credora, se requerido, certidão comprobatória do ajuizamento da 

presente ação para fins de averbação junto ao registro de imóveis 

(CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a averbação, à parte credora 

deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) dias (CPC/2015 art. 828, 

§1º).Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000555-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CESAR BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANDIR DE SOUZA MANRIQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000555-75.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: GILSON CESAR BENTO REQUERIDO: IVANDIR DE SOUZA 

MANRIQUE Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão c/c 

Pedido Liminar ajuizada por GILSON CESAR BENTO em face de IVANDIR 

DE SOUZA MANRIQUE, ambos devidamente qualificados nos autos. Relata 

que na qualidade de proprietário do veículo descrito como S10 LT, 

ano/modelo 2013/2014, cor prata, placa FMD 1214 – Campo Verde – MT, 

anunciou o veículo no site de venda OLX, nos grupos de venda do 

facebook e nos grupos de whatsapp pelo valor de R$ 78.000,00 (setenta 

e oito mil reais). Afirma que em meados de fevereiro desse ano iniciou 

tratativa de venda com o senhor José Junior e seu pai Josemar, o qual 

alegou possuir uma dívida com terceiro e que estaria comprando o veículo 

para saldar a dívida, informando que o veículo deveria ser entregue 

diretamente ao terceiro, ora requerido. Assevera que após alguns dias de 

negociação, fechou o negócio com o senhor Josemar pelo valor de R$ 

76.000,00 (setenta e seis mil), contudo recebeu TED, no importe de R$ 

79.000,00 (setenta e nove mil reais), o que levou o mesmo a questionar o 

senhor Josemar, o qual lhe informou que tinha se confundido com os 

valores. Alega que na mesma data do TED, o requerente combinou de 

entregar o veículo para o terceiro, qual seja, o requerido. Aduz que 

resistiu na entrega do veículo, mas entregou o bem móvel, mesmo com o 

TED que não tinha caído em sua conta, contudo, reteve o recibo de 

transferência. Ressalta que o requerido se comprometeu a entregar o 

veículo caso não confirmasse o pagamento, no entanto, o depósito não 

caiu e o requerido não devolveu o veículo. Por fim, afirma que entrou em 

contato com o senhor Josemar, o qual lhe informou que faria novamente a 

transação, contudo, não a fez até o presente momento, e o requerido, por 

sua fez, não que devolver o veículo. Requer, liminarmente, a expedição de 

mandado de busca e apreensão do veículo S10 LT, ano/modelo 

2013/2014, cor prata, placa FMD 1214 – Campo Verde – MT. DECIDO. 

Ressalta-se que o objetivo do autor, no caso em concreto, é a imissão na 

posse do veículo e consequente desfazimento do negócio, contudo, a 

ação de busca e apreensão não se destina a essa finalidade. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL 

CONFIRMADO. Ação de busca e apreensão com nítido caráter satisfativo. 

Pelo teor da inicial, o objetivo do autor era a imissão na posse do veículo e 

o consequente desfazimento do negócio. A medida intentada, contudo, 
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não se destina a essa finalidade. Ausência de interesse processual. 

Tutela cautelar que deveria ter sido buscada na ação de cobrança 

anteriormente promovida perante o Juizado Especial Cível. Disposições do 

Decreto n. 911/69 que se aplicam apenas às instituições financeiras. 

APELO DESPROVIDO”. (Apelação Cível Nº 70056989825, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Aquino Flôres de 

Camargo, Julgado em 05/12/2013). Frisa-se que a ação de busca e 

apreensão possui caráter satisfativo, possibilitando o seu deferimento 

apenas as instituições financeiras, a qual possuem veículos alienados 

fiduciariamente. Dessa forma, verifica-se que a ação deve ser extinta, 

ante a ausência de interesse processual. Ante o exposto, julgo EXTINTO o 

feito sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual, 

com fulcro no art. 485, inciso VI, do NCPC. Sem custas e honorários 

advocatícios. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Diamantino, 23 de maio de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Edital

PAUTA DE JULGAMENTO EXTRAORDINÁRIA

 

D IA :  14 /06 /2018  HORA:  09h00  ho ras  PROCESSO Nº : 

2775-97.2017.811.0005– código 118808 AUTOR: Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso RÉU: REGIVALDO MÁRCIO DE SOUZA ARTIGO: 

Incurso no artigo 121, § 2º, inciso VII c/c artigo 14, inciso II, ambos do 

Código Penal, por duas vezes (vítimas Carlos Richelli Guimarães e Joedes 

Daniel da Cunha), artigo 330 do Código Penal, artigo 147 do Código Penal, 

por duas vezes (vítimas Carlos Richelli Guimarães e Joedes Daniel da 

Cunha), artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 14 da Lei n. 

10.826/2003 (fls. 154/157).

DEFENSORES: Glaucio Araújo de Souza VÍTIMAS: Carlos Richelli 

Guimarães e Joedes Daniel da Cunha

OFICIAIS DE JUSTIÇA: Tarcizio Rodrigues da Cruz e Antonio Martins de 

Souza Neto

Dado e passado nesta Comarca de Diamantino/MT, aos 16 de Maio de 

2018. Eu,(Elieth Ferreira da Silva), Gestora Judiciária, digitei e subscrevi. 

(a) raul lara leite Juiz de Direito da 2ª Vara e Presidente do Tribunal do Júri

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 4877 Nr: 343-77.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton do Prado Gunthen, Cesário Basilio Félix, 

Adney Moreira M. Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA - GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton do Prado Gunthen - 

OAB:3976

 INTIMAÇÃO

Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO o advogado do Autor 

para proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 233 do NCPC.

 Diamantino/MT, 23 de Maio de 2018.

ELIETH FERREIRA DA SILVA

Gestora Judiciária Designada

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – O Gestor Judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 122697 Nr: 4420-60.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFGdC, EGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimação do Patrono do Denunciado para que fique ciente do translado de 

documentos de fls. 193/213, e querendo se manifeste no rpazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 86455 Nr: 2077-67.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Lemes de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que fique ciente da petição de 

fls. 191 e se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 37951 Nr: 2764-83.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinalte Jose de Arruda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

Procuradora do INSS - OAB:Mat. 1662176, Wládia C.de Maracaba 

Calheiros de Lima - OAB:1585151

 Intimação da Parte Autora para que fique ciente da Petição de fls. 

276/280, e se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 122990 Nr: 4535-81.2017.811.0005

 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: BXdSCJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdEdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Camila Barbosa Rosa de 

Castro - OAB:MT/23.460, Gabriel Cavalcanti Silva Corbelino - 

OAB:22668/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que fique ciente da 

CONTESTAÇÃO de fls. 28/36, e apresente impugnação no prazo legal.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-76.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO CLEITON COELHO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO BEZERRA PEGORARO OAB - MT23871/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 01/08/2018 às 10hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Comarca de Primavera do Leste

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 83 de 588



1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002455-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. P. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. D. A. N. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 14/06/2018 às 

13h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC (Universidade de 

Primavera do Leste) na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241,Bairro 

Jardim Riva, neste município. Primavera do Leste, 24 de maio de 2018. 

Maria Eterna Pereira da Silva Técnico Judiciário

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

Processo Número: 1002381-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO)

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. J. M. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002381-40.2018.8.11.0037; 

Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI 

ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Alimentos, Fixação]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: BENICIO JUSTINO SILVA Parte Ré: RÉU: GEFERSON 

JUSTINO MACHADO DOS SANTOS Vistos, etc. Recebo a inicial na forma 

proposta. Defiro a justiça gratuita e determino que o feito tramite sob 

segredo de justiça. No que tange ao pedido de antecipação de tutela para 

a fixação de alimentos provisórios, verifico o cabimento diante da relação 

de parentesco evidente, comprovando a legitimidade ativa e passiva. Ao 

analisar os requisitos da necessidade da parte reclamante e possibilidade 

da pessoa obrigada, constato que a necessidade da parte autora resta 

presumida pela certidão de nascimento. Quanto à possibilidade do réu, 

verifico a ausência de parâmetros para a fixação de alimentos na 

proporção pleiteada pela parte autora. Todavia, considerando a 

informação de que o mesmo exerce emprego formal, entendo que os 

alimentos provisórios podem ser fixados levando em conta sua 

remuneração. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

DIVÓRCIO PROMOVIDA PELA AGRAVANTE CONTRA O AGRAVADO. 

DECISÃO DEFERINDO A GUARDA DO FILHO MENOR À AGRAVADA COM 

DIREITO DE VISITAS DO AGRAVANTE. PENSÃO ALIMENTÍCIA ARBITRADA 

EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. 

ALEGAÇÃO DO AGRAVANTE DE QUE A VERBA FOI FIXADA EM 

QUANTIA EXCESSIVA. PROVA DE QUE O AGRAVANTE TRABALHA 

COMO SERVENTE DE PEDREIRO E RECEBE RENDIMENTOS MENSAIS DE R$ 

825,00 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS). PRETENSÃO DE QUE 

SEJAM OS ALIMENTOS FIXADOS EM 20% DE SEUS RENDIMENTOS, 

EXCLUÍDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. NECESSIDADE DE 

OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VERBA QUE 

DEVE SER ARBITRADA COM BASE NOS GANHOS DO ALIMENTANTE. 

NECESSIDADE DE RESGUARDAR O SUSTENTO DO MENOR SEM 

PENALIZAR DEMASIADAMENTE O AGRAVANTE. FIXAÇÃO DOS 

ALIMENTOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DO 

AGRAVANTE, DEDUZIDOS APENAS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. 

VERBA QUE DEVE INCIDIR INCLUSIVE SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO 

SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Os alimentos devidos a filho menor decorre do 

poder familiar e deve ser arbitrado com observância do binômio 

necessidade/possibilidade, de modo que a garantia de sustento do filho 

não inviabilize a sobrevivência do alimentante. Considerando-se que o 

agravante recebe salário mensal fixo, recomendável que os alimentos 

sejam arbitrados com base nos seus rendimentos, alterando-se a verba 

alimentar de 50% do salário mínimo, para 30% dos rendimentos do autor, 

inclusive décimo terceiro salário e adicional de férias, porquanto a 

obrigação de prestar alimentos é atribuído a ambos os genitores. Demais 

disso, poderá ocorrer alteração do valor a qualquer tempo, se houver 

comprovada modificação na condição do alimentante ou do alimentando, 

uma vez que a decisão que fixa alimentos, não transita em julgado. (TJ-SC 

- AG: 20130241613 SC 2013.024161-3 (Acórdão), Relator: Saul Steil, Data 

de Julgamento: 15/07/2013, Terceira Câmara de Direito Civil Julgado, Data 

de Publicação: 22/07/2013 às 07:26. Publicado Edital de Assinatura de 

Acórdãos Inteiro teor Nº Edital: 6556/13 Nº DJe: Disponibilizado no Diário 

de Justiça Eletrônico Edição n. 1676 - www.tjsc.jus.br) Assim, fixo 

alimentos provisórios em 20% dos rendimentos do réu, além de 50% das 

despesas extraordinárias (médica, odontológica e material escolar), 

devidamente comprovadas pela requerente, devendo o demandado 

efetuar o depósito, até o dia 10 (dez) do mês subsequente à despesa 

extraordinária, na conta informada pela requerente. Oficie-se a 

empregadora do requerido informada no ID 12802837, p. 03 (EVOLUST 

BIOTECNOLÓGIA), a fim de que proceda aos descontos mensais dos 

alimentos ora fixados e deposite-os na conta bancária informada pela 

autora, iniciando os descontos e depósitos no primeiro pagamento do 

colaborador após a notificação. Sem prejuízo, designo audiência de 

conciliação para o dia 27/09/2018, às 14h00min, a qual deverá ser 

realizada na sala de audiências deste Juízo, consignando as advertências 

legais da Lei de alimentos, em caso de não comparecimento. Cite-se. 

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Serve a presente como 

Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1002381-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO)

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. J. M. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002381-40.2018.8.11.0037; 

Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI 

ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Alimentos, Fixação]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: BENICIO JUSTINO SILVA Parte Ré: RÉU: GEFERSON 

JUSTINO MACHADO DOS SANTOS Vistos, etc. Recebo a inicial na forma 

proposta. Defiro a justiça gratuita e determino que o feito tramite sob 

segredo de justiça. No que tange ao pedido de antecipação de tutela para 

a fixação de alimentos provisórios, verifico o cabimento diante da relação 

de parentesco evidente, comprovando a legitimidade ativa e passiva. Ao 

analisar os requisitos da necessidade da parte reclamante e possibilidade 

da pessoa obrigada, constato que a necessidade da parte autora resta 

presumida pela certidão de nascimento. Quanto à possibilidade do réu, 

verifico a ausência de parâmetros para a fixação de alimentos na 

proporção pleiteada pela parte autora. Todavia, considerando a 

informação de que o mesmo exerce emprego formal, entendo que os 

alimentos provisórios podem ser fixados levando em conta sua 

remuneração. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

DIVÓRCIO PROMOVIDA PELA AGRAVANTE CONTRA O AGRAVADO. 

DECISÃO DEFERINDO A GUARDA DO FILHO MENOR À AGRAVADA COM 

DIREITO DE VISITAS DO AGRAVANTE. PENSÃO ALIMENTÍCIA ARBITRADA 

EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. 

ALEGAÇÃO DO AGRAVANTE DE QUE A VERBA FOI FIXADA EM 

QUANTIA EXCESSIVA. PROVA DE QUE O AGRAVANTE TRABALHA 

COMO SERVENTE DE PEDREIRO E RECEBE RENDIMENTOS MENSAIS DE R$ 

825,00 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS). PRETENSÃO DE QUE 

SEJAM OS ALIMENTOS FIXADOS EM 20% DE SEUS RENDIMENTOS, 

EXCLUÍDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. NECESSIDADE DE 

OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VERBA QUE 

DEVE SER ARBITRADA COM BASE NOS GANHOS DO ALIMENTANTE. 

NECESSIDADE DE RESGUARDAR O SUSTENTO DO MENOR SEM 

PENALIZAR DEMASIADAMENTE O AGRAVANTE. FIXAÇÃO DOS 

ALIMENTOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DO 

AGRAVANTE, DEDUZIDOS APENAS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. 

VERBA QUE DEVE INCIDIR INCLUSIVE SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO 
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SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Os alimentos devidos a filho menor decorre do 

poder familiar e deve ser arbitrado com observância do binômio 

necessidade/possibilidade, de modo que a garantia de sustento do filho 

não inviabilize a sobrevivência do alimentante. Considerando-se que o 

agravante recebe salário mensal fixo, recomendável que os alimentos 

sejam arbitrados com base nos seus rendimentos, alterando-se a verba 

alimentar de 50% do salário mínimo, para 30% dos rendimentos do autor, 

inclusive décimo terceiro salário e adicional de férias, porquanto a 

obrigação de prestar alimentos é atribuído a ambos os genitores. Demais 

disso, poderá ocorrer alteração do valor a qualquer tempo, se houver 

comprovada modificação na condição do alimentante ou do alimentando, 

uma vez que a decisão que fixa alimentos, não transita em julgado. (TJ-SC 

- AG: 20130241613 SC 2013.024161-3 (Acórdão), Relator: Saul Steil, Data 

de Julgamento: 15/07/2013, Terceira Câmara de Direito Civil Julgado, Data 

de Publicação: 22/07/2013 às 07:26. Publicado Edital de Assinatura de 

Acórdãos Inteiro teor Nº Edital: 6556/13 Nº DJe: Disponibilizado no Diário 

de Justiça Eletrônico Edição n. 1676 - www.tjsc.jus.br) Assim, fixo 

alimentos provisórios em 20% dos rendimentos do réu, além de 50% das 

despesas extraordinárias (médica, odontológica e material escolar), 

devidamente comprovadas pela requerente, devendo o demandado 

efetuar o depósito, até o dia 10 (dez) do mês subsequente à despesa 

extraordinária, na conta informada pela requerente. Oficie-se a 

empregadora do requerido informada no ID 12802837, p. 03 (EVOLUST 

BIOTECNOLÓGIA), a fim de que proceda aos descontos mensais dos 

alimentos ora fixados e deposite-os na conta bancária informada pela 

autora, iniciando os descontos e depósitos no primeiro pagamento do 

colaborador após a notificação. Sem prejuízo, designo audiência de 

conciliação para o dia 27/09/2018, às 14h00min, a qual deverá ser 

realizada na sala de audiências deste Juízo, consignando as advertências 

legais da Lei de alimentos, em caso de não comparecimento. Cite-se. 

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Serve a presente como 

Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1002390-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. E. B. M. (AUTOR)

G. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALITA BORGES REIS OAB - MT0019942A (ADVOGADO)

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1002390-36.2017.8.11.0037 AUTOR: ERIKA EDUARDA BEZERRA 

MARCHETI, GISLENE BEZERRA RÉU: RIGOBERTO ANDERSON MARCHETI 

Vistos, etc. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

15/08/2018 às 15h00min, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas, 

as quais deverão comparecer ao ato designado independentemente de 

intimação. Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público. Serve a 

presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1002390-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. E. B. M. (AUTOR)

G. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALITA BORGES REIS OAB - MT0019942A (ADVOGADO)

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1002390-36.2017.8.11.0037 AUTOR: ERIKA EDUARDA BEZERRA 

MARCHETI, GISLENE BEZERRA RÉU: RIGOBERTO ANDERSON MARCHETI 

Vistos, etc. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

15/08/2018 às 15h00min, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas, 

as quais deverão comparecer ao ato designado independentemente de 

intimação. Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público. Serve a 

presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1002390-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. E. B. M. (AUTOR)

G. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALITA BORGES REIS OAB - MT0019942A (ADVOGADO)

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1002390-36.2017.8.11.0037 AUTOR: ERIKA EDUARDA BEZERRA 

MARCHETI, GISLENE BEZERRA RÉU: RIGOBERTO ANDERSON MARCHETI 

Vistos, etc. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

15/08/2018 às 15h00min, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas, 

as quais deverão comparecer ao ato designado independentemente de 

intimação. Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público. 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 170326 Nr: 5381-36.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Certifique acerca da citação da requerida.

Em não tendo sido expedido o mandado, por sua imediata citação.

Serve a presente como mandado de citação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 101775 Nr: 1215-34.2011.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGDMF, AKDM, GRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14.932-MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em contato telefônico com o Senhor LUIZ CARLOS, Gerente 
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da Concessionária Suzuki(telefone 65-9-9997-8888) esse me informou 

que o executado se desligou da empresa em 22/12/2017, tendo inclusive 

encaminhado os documentos comprobatórios por e-mail, que ora procedo 

a sua juntada aos autos às fls. 114/117.

Assim, intimo a parte exequente, por intermédio de sua advogada Anna 

Paula Landim da Silva Flesh-OAB/MT nº 14.932, para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003296-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO)

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS MELLO (EXECUTADO)

VALDERIS RUDKOWSKI CATAFESTA (EXECUTADO)

EZEQUIEL GABRIELLI MELLO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003296-89.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: COPERSUL COMERCIO DE 

CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA - EPP EXECUTADO: EZEQUIEL 

GABRIELLI MELLO, CLOVIS MELLO, VALDERIS RUDKOWSKI CATAFESTA 

Vistos etc. Havendo prova do direito material, consubstanciada em título 

executivo extrajudicial e existindo indicativos robustos da inadimplência, 

com violação expressa de cláusula contratual. Além, do risco de 

levantamento, do prêmio a receber à título de seguro, defiro o pedido de 

tutela provisória de urgência, na forma postulada, mediante prévia 

prestação de caução real ou fiança bancária, no valor a que se postula o 

arresto, nos moldes do artigo 799, VIII, e artigo 300, §1º, ambos do Código 

de Processo Civil. Cumprida a liminar, citem-se os devedores, 

cientificando-os de que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderão se opor à execução por meio de embargos, oferecidos 

no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.915). Do mandado de citação 

constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado e a ausência ou cumprimento parcial do arresto, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado. A penhora recairá sobre 

os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 

executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição 

proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (CPC, 

art.829, §§1º e 2º). Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido, incumbindo ao exequente requerer a 

citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Fixo os 

honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, 

devendo os executados serem expressamente advertidos de que, no 

caso de integral adimplemento no prazo de 15 (quinze) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade (CPC, art.827, §1º c/c 

artigo 85, §1º). Inexistindo adimplemento, inclua-se o nome do executado 

em cadastros de inadimplentes (CPC, art.782, §3º). Por fim, autorizo a 

expedição de mandado de intimação, na forma postulada (Id 13285638), 

para que o Banco do Brasil S/A e a Empresa Rural Primavera LTDA., 

prestem as informações solicitadas, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Expeça-se certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com 

identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no 

registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade. No prazo de 10 (dez) dias de sua 

concretização, a parte exequente deverá comunicar ao juízo as 

averbações efetivadas. Formalizada penhora sobre bens suficientes para 

cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) 

dias, o cancelamento as averbações relativas àqueles não penhorados, 

determinando o juiz o cancelamento das averbações caso a parte 

exequente não o faça no prazo (CPC, art.828). O exequente que promover 

averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações 

indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos 

apartados (CPC, art.828, §5º). Inexistindo pagamento no tríduo legal, 

inclua-se o nome do executado em cadastros de inadimplentes (CPC, 

art.782, §3º). Concluídas as diligências, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 22 de maio de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003296-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO)

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS MELLO (EXECUTADO)

VALDERIS RUDKOWSKI CATAFESTA (EXECUTADO)

EZEQUIEL GABRIELLI MELLO (EXECUTADO)

 

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, bem como da decisão do ID 13365873.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002982-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARAES OAB - MT15873/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002982-46.2018.8.11.0037. AUTOR: PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP 

RÉU: R. BALKE & BALKE LTDA - ME Vistos etc. Nos termos do artigo 335, 

V, do Código Civil, a consignação tem lugar se pender litígio sobre o objeto 

do pagamento. Com efeito, “neste caso existe litígio judicial entre duas ou 

mais pessoas sobre o objeto da prestação e, mesmo que na mente do 

devedor não paire dúvida sobre quem deva receber o pagamento, 

veda-lhe a lei pagar diretamente, a menos que assuma os riscos de, 

pagando mal, pagar duas vezes” (Direito civil / Silvio Rodrigues. – São 

Paulo: Saraiva, 2002; Parte geral 32 ed. Parte geral das obrigações. 30 

ed.). É evidente, portanto, que não pende litígio sobre o objeto do 

pagamento, pretendendo o autor, na verdade, a compensação de dívidas, 

mediante prévia discussão sobre a qualidade e higidez de parte dos 

produtos hortigranjeiros entregues para efeito de quitação da obrigação 

pecuniária. Tal contexto viabiliza a discussão em ação autônoma, pelo rito 

comum, não autorizando a propositura da ação especial de consignação 

em pagamento. Destarte, em cumprimento ao disposto no artigo 10 do 

Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para manifestar-se 

sobre a carência da ação em razão da inadequação da via eleita, eis que 

não configurada qualquer das hipóteses normativas que autorizam a 

propositura da ação de consignação em pagamento (CC, art.335), em 15 

(quinze) dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 24 de maio de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 206347 Nr: 2400-63.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DA CUNHA, JOSE PEREIRA 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FERREIRA DA SILVA - 
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OAB:GO 43.919, SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - OAB:MT/5880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte autora para se manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de Justiça, em 15 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70101 Nr: 2409-06.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

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

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VIAN, MÁRCIA SALETE SILVA VIAN, 

EMÍLIO DIVINO RODRIGUES, TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES, ELIANE 

GAMERO DE PAULA, PIERINA BAPTISTELLI VIAN, Anilce Maria Vian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 3.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:MT 13984-B

 Intimo o advogado Dr. Pérsio Thomaz Ferreira Rosa, OAB /SP nº 183.463 

de que os autos estão desarquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 31207 Nr: 3403-44.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EZILDO HENNERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 

10752-B, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data fica a parte exequente INTIMADA para 

comparecer em cartório e retirar a certidão para protesto mediante o 

pagamento de um selo de certidão de tramitação sem busca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115962 Nr: 6568-21.2012.811.0037

 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: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE VAZQUEZ PIRES - 

OAB:13993-A/MT, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA 

MATOS - OAB:MT 16.864 A

 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 e para complementar o 

pagamento da diligência conforme a certidão fl. 68, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128459 Nr: 1371-17.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JONES FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT/8922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:MS 12.178-A, 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71955 Nr: 4270-27.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO GALVÃO, MARIA CAETANO DA 

FONSECA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do exequente da decisão de 

fls. 109.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 177503 Nr: 9328-98.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVONETE ANDRADE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHIA BRAGA NOGUEIRA 

CUPOLILLO - OAB:, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8505 

MT, MARCELO DAVOLI LOPES - OAB:

 (...)Forte nesses argumentos, o Estado-Juiz julga procedente o pedido 

inicial para condenar a Seguradora Lider dos Consorcios de Seguro Dpvat 

S/A ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente – 

DPVAT à parte autora MARIA IVONETE ANDRADE DA SILVA, no valor de 

R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), com resolução 

de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Conforme entendimento 

sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo e posteriormente 

Sumulado, na data do acidente, incidindo juros moratórios desde a citação, 

conforme enunciado nº 426 da Súmula do STJ e a correção monetária da 

indenização por morte ou invalidez do seguro DPVAT incidirá a partir do 

evento danoso, quando do julgamento de recurso repetitivo REsp 

1.483.620/SC.Condena-se a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que se fixa em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em 

consonância com o artigo 85, parágrafo 8°, do Código de Processo Civil 

(Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição. Publicada e registrada a presente 

sentença. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138946 Nr: 9651-74.2014.811.0037

 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: S. A. FRIZON & R.FRISON LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A 

(ENERGISA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA VENCESLAU GOMES - 

OAB:MT/16843, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga parcialmente 

procedentes os pedidos inicias e resolve o mérito da ação, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de ratificar a 

liminar deferida e declarar inexigível o débito constante das faturas de p. 

36, 81 e 82.Pelo fato de a autora ter decaído em parte mínima do pedido, 

condena-se a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios no importe de 10% 

sobre o valor da condenação. Com o trânsito em julgado, arquive-se, com 

as anotações e cautelas de costume.Publique-se e registre-se pelo 

sistema Apolo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 71263 Nr: 3577-43.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA, MARIA SARMENTO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:1494/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAN/MT8.798-A, RAFAEL BOQUE DA 

SILVA - OAB:MT/13386

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.235, devendo ser expedido oficio para 

constar na carta precatória n° 351-51.2018.811.0004, também ordem para 

realização de alienação dos imóveis penhorados, conforme solicitado.

Expeça-se certidão de inteiro teor da penhora dos imóveis, conforme 

solicitado no item b.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 161990 Nr: 1246-78.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, DJALMA VIEIRA, 

LUCIANO GOMES DA COSTA, CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA, 

HILEIA REGINA CASTANHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixei de intimar o executado Luciano Gomes da Costa 

acerca do Renajud de fls. 91, uma vez que ainda não foi citado conforme 

fls. 72. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 

7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora 

para informar o endereço do executado , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 129809 Nr: 2575-96.2014.811.0037

 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: FIDÊNCIO FÁBIO FABRIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALFEU MANFRÃO, IARA LUIZA 

ROETGER MANFRÃO, CLARISSA ROETGER MANFRÃO, DANIELA 

ROETGER MANFRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 Vistos,

Em relação ao pedido do requerente de p.185 de citação por edital da 

requerida Iara Luiza Roetger Manfrão, indefere-se, uma vez que o 

requerente não esgotou todos os meios de localização do endereço da 

requerida.

Ainda, verifica-se que a requerida Daniela não foi citada, conforme 

p.121/180.

Assim, para prosseguimento do feito, determina-se a citação das 

requeridas Iara Luiza e Clarissa Roetger Manfrão nos endereços 

indicados a p.107, devendo a parte autora providenciar o necessário.

Intime-se o requerente para indicar o endereço atualizado da requerida 

Daniela para nova tentativa de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, determina-se que a Sra. Gestora certifique seu houve o decurso 

de prazo para manifestação do requerido João Alfeu Manfrão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 134491 Nr: 6369-28.2014.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARISSA ROETGER MANFRÃO, DANIELA ROETGER 

MANFRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCRIDES FABRIS -ESPÓLIO, THIAGO 

FABRIS, FIDÊNCIO FÁBIO FABRIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7.366 MT, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 Visto,

Inicialmente, para melhor análise do pedido liminar determina-se que o Sr. 

Oficial de Justiça realize constatação da área, informando se há 

desmatamento e se trata-se de área de preservação permanente. Com a 

apresentação do laudo, ciência as partes.

Para prosseguimento do feito, passa-se ao saneamento do processo.

 Em relação a preliminar de inépcia da inicial arguida pelo requerido, pela 

falta de pedido certo e determinado, ao argumento de que a parte autora 

não teria indicado qual seria a área de terras esbulhadas, esta não 

merece prosperar, pois em análise aos documentos juntados aos autos 

pelas requerentes, em específico a Análise Multitemporal de Uso e 

Ocupação da Terra Fazenda Buriti e Fazenda São Toledo de p.165/181, 

verifica-se que esta indicou claramente a área objeto da demanda, razão 

pela qual, rejeita-se a preliminar.

 Não há outra preliminar a ser analisada e não ocorre nenhuma hipótese 

de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento antecipado da 

lide (CPC, art. 355), e em relação às demais arguições, tratam-se questões 

de mérito e serão analisados em sentença, de modo que se declara 

saneado o processo.

Outrossim, em relação ao pedido do requerido de prova emprestada 

(p.619), defere-se o pedido considerando que na ação interdito proibitório 

em apenso, trata-se da mesma área de terras, devendo a oitiva das 

testemunhas João Alfredo Viecili e Edu Ottoneli, serem remetidas após a 

audiência de instrução, cópias aos autos em apenso.

Ainda, considerando que o requerido a p.619, pugnou pela audiência de 

instrução para oitiva de testemunhas, intime-se as requerentes para no 

prazo de 10 (dez) dias, informarem se possuem outras 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).

 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).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 116373 Nr: 7013-39.2012.811.0037

 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: COSTA & VIEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO THOMÉ - 

OAB:SP-65965, EDER LUIS FRANCO DA SILVA - OAB:SP 238.621, 

MAGNO BERGAMASCO - OAB:SP248892, ROGÉRIO GARCIA DO 

NASCIMENTO - OAB:SP. 201.127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - 

OAB:RS 36568

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz JULGA IMPROCEDENTE o 

pedido Ação de Cobrança manejada por Costa & Vieira Ltda contra Sadia 

S/A, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Condena-se a autora ao 

pagamento das custas e taxas processuais, além das despesas 

suportadas pelos requeridos, bem como aos honorários advocatícios 

devidos, que se fixa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 

85, §8º, do CPC.Transitada em julgado, proceda-se as anotações 

necessárias, a seguir arquive-se.Publicada e registrada a presente 

sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 161204 Nr: 914-14.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AMADO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:13743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejado pelo requerente 

contra sentença de p.174, alegando omissão e contradição.

Deixou-se de intimar o requerido, conforme certidão de p.181.

É o relatório. Decide-se.

Os embargos declaratórios têm como finalidade completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Para admissibilidade dessa espécie de recurso, é necessária a existência 

destes três requisitos (obscuridade, contradição ou omissão), conforme 

descreve o artigo 1022, do CPC.

Nota-se que a parte a parte requerente/embargante almeja a reforma da 

sentença, portanto, é incabível a interposição de embargos de declaração 

com efeito infringente, para nova discussão de matéria já apreciada, vez 

que para tal discussão existe recurso específico.

Por essas razões, por não haver obscuridade, omissão nem contradição a 

serem supridas, o Estado-Juiz rejeita-se os presentes embargos de 

declaração, mantendo a sentença objurgada.

Decorrido prazo para eventual interposição de recurso, e nada sendo 

requerido, certifique-se e cumpra-se a decisão retro.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 149899 Nr: 4343-23.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS DA SILVA & LUIZ LTDA ME, ANTONIO 

LUIS DE FREITAS DA SILVA, LUZANILDO BARRIOS LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 177305 Nr: 9215-47.2016.811.0037

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR LUIZ HENN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:MT 12.411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA APARECIDA 

ZANELLA - OAB:PR/67.842, SUYANE PRISCILA JANSEN COSTA 

SIQUEIRA - OAB:PR 79.533

 .DISPOSITIVO:Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz julga 

PROCEDENTE os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando definitiva a 

liminar de p.34.Custas e taxas judiciarias pagas (p.30/33).Condena-se o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que se fixa no 

montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança 

ficará suspensa por ser a autora beneficiária da assistência judiciária, 

conforme artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 196614 Nr: 7224-02.2017.811.0037

 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: SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, EDERSON NEVES - OAB:MT 18174, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:424-A-RR

 Visto,

Trata-se de Embargos de Terceiro proposto por Sebastião Pereira de 

Souza contra Banco Bradesco S/A, ambos já qualificados.

As partes celebraram acordo extrajudicial na ação de execução em 

apenso código 117326, onde ficou determinada a baixa da restrição 

inserida sobre o veículo objeto desta demanda.

É o relatório. Decide-se.

 Considerando a extinção da execução pela satisfação da obrigação e 

baixa da restrição inserida no bem objeto deste feito, caracteriza-se a 

falta de interesse superveniente na demanda.

Ante a inexistência de interesse processual, que justifique o 

prosseguimento deste feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, o Estado-juiz julga extinto o processo sem resolução do 

mérito.

Custas e taxas judiciárias pagas (p.11/12).

Sem honorários, uma vez que não se formou contraditório.

Ante a extinção do feito, determina-se o cancelamento da audiência de 

conciliação designada à p.31.

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 41304 Nr: 3759-68.2006.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALEXANDRE VASQUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR MORAES COELHO 

- OAB:18001/E, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719, JULIANO CÉSAR 

CLEMENTE - OAB:14.340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Para garantia de constrição, servirá a presente, como oficio a Junta 

Comercial, que deverá ser encaminhado pelo próprio exequente, devendo 

ser comprovado nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.Em relação ao 

pedido de penhora do veículo, defere-se e determina-se a penhora do bem 

indicado a p.158, conforme solicitado.Considerando que os veículos se 

depreciam com o passar do tempo, como forma de amenizar os riscos e 

prejuízos do credor, nomeia-se o exequente como depositário.Servirá a 

presente decisão, como termo de constrição, independentemente de outra 

formalidade.Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, acerca da 

penhora.Expeça-se mandado para que seja realizada a remoção e 

depósito (em mãos do exequente) do veículo que esteja em poder do 

executado; (b) seja providenciada pelo Oficial de Justiça a avaliação dos 

respectivo bem, tendo por base tabela de preço praticado pelo mercado; 

(c) seja o executado intimado da penhora e avaliação.Expeça-se o 

respectivo mandado, devendo a parte exequente providenciar o 

recolhimento das custas da diligência.Em se tratando de veículo financiado 

(por leasing ou arrendamento mercantil), a penhora subsistirá, bem como a 

excussão subsequente. Em tal hipótese, fica garantida a preferência da 

instituição financeira no recebimento do produto da arrecadação, até o 

limite de seu crédito.Caso o bem não seja localizado, intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar a exata localização dos bens, sob as penas do art. 774 do 

Código de Processo Civil.Com o cumprimento da ordem ou caso sejam 

infrutíferas as penhoras, intime-se o exequente para dar prosseguimento 

ao feito no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido prazo, certifique-se e 

concluso.Expeça-se carta precatória para cumprimento da 
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decisão.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 124700 Nr: 7269-45.2013.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFRIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.P.A. DA SILVA CIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIUS MURARI MOTTA 

- OAB:OAB/MT 14.962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Dispõem o artigo 6°, §4° e 49, §1° da Lei n° 11.101/05:“Art. 6°, A 

decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário”. (...) §4° Na recuperação judicial, a 

suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma 

excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do 

deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após 

o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas 

ações e execuções, independente de pronunciamento judicial.Destarte, a 

decretação da falência noticiado nos autos pelo requerente da empresa 

executada tem como um de seus efeitos a suspensão de todas as ações 

e execuções relativas a créditos anteriores ao referido pedido, pelo prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias.Por todo o acima exposto, determina-se a 

suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos 

termos do artigo 313, V, alínea a, do Código de Processo Civil.Com isso, 

proceda-se com as baixas necessárias no relatório estatístico da 

corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o prazo final da 

suspensão.Decorrido o prazo, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.Por fim, para 

efetivação da decisão liminar, expeça-se certidão de crédito em favor da 

exequente, conforme solicitado.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 74979 Nr: 7297-18.2010.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR DE SOUZA, MARIA SARMENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:MT/13386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705

 Visto,

Em relação ao pedido de aplicação de multa do embargado (p.239/240), 

indefere-se uma vez que não se considera ato atentatório a dignidade da 

justiça, pois a audiência aprazada não foi designada nos termos do artigo 

334 do CPC.

Considerando que o embargante requerer nova audiência de conciliação e 

de acordo com o artigo 3°, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados 

pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e 

não somente na audiência inicial.

 Desta forma, em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 02/08/2018, às 17h00min, a ser 

realizada pelo conciliador na sala de conciliação.

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, concluso para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 25638 Nr: 2003-29.2003.811.0037

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINENSON MARCOS GUTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 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, sobrestá-se a análise dos pedidos, e em respeito à primazia 

da autocomposição, designa-se audiência de conciliação para o dia 

12/07/2018, às 16h30min, a ser realizada pelo conciliador, na sala de 

conciliação, no 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.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 21788 Nr: 3184-02.2002.811.0037

 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: SANTKLER RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARIA 

AUXILIADORA OLIVEIRA DO REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL FOLHA DE PRIMAVERA DO LESTE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSECLER SZADKOSKI - 

OAB:7325/MT

 Visto,

Indeferem-se, por ora, os pedidos de p.299, uma vez que não houve o 

processamento do pedido da desconsideração, sendo imprescindível a 

citação dos sócios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO DOS SÓCIOS. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. I. Conforme previsão 

do art. 134 , § 2º , do NCPC , ao regular processamento do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, é necessária a citação da 

empresa e/ou de seus sócios. II. No caso, a decisão que rejeitou o 

incidente, por ausência de prova do preenchimento dos requisitos do art. 

50 do CC , foi proferida tão logo apresentada a petição pelo exequente, 

sem que tenha se procedido à citação da pessoa jurídica e/ou de seus 

sócios. III. Ocorre que tendo a exequente demonstrado a verossimilhança 

da sua tese de dissolução irregular, impõe-se a angularização do 

incidente. Isso porque tal situação é passível de ensejar a 

desconsideração da personalidade jurídica, demandando, por 

conseguinte, a estrita observância aos princípios do contraditório e da 

ampla defesa. IV. Desconstituição da decisão interlocutória hostilizada, 

para que seja promovida a citação dos sócios da executada. 

Desconstituída, de ofício, a decisão hostilizada, e julgado prejudicado o 

agravo de instrumento, em decisão monocrática. (Agravo de Instrumento 

Nº 70075560821, Vigésima Câmara Cível, Tribunal... de Justiça do RS, 

Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 17/10/2017).

Considerando os documentos anexos (p.300/306), cumpra-se a decisão 

retro e proceda-se a citação dos sócios indicados a p.286.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 171879 Nr: 6155-66.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS DI DOMENICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 
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ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW MERRIL, CARLOS NATANEL 

WANZELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS DE LIMA BRANCO - 

OAB:RS 78813, LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Liquidação de Sentença proposta por Douglas Di Domenico 

contra Ympactus Comercial S/A, Carlos Roberto Costa, James Matthew 

Merril e Carlos Natanael Wanzeller, todos qualificados.

A parte autora postula pela liquidação provisória de sentença coletiva 

proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC (autos 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001), buscando o recebimento da quantia a ser 

apurada após apresentação dos documentos pela parte requerida.

Os requeridos foram citados e permaneceram inertes, conforme certidão 

(p.89).

É o relato. Fundamento. Decide-se.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, porquanto a resolução da controvérsia 

prescinde da produção de outras provas.

Observa-se que os requeridos, apesar de regularmente citados, não 

contestaram a ação, deixando transcorrer o prazo in albis. A decretação 

da revelia, como se sabe, induz a presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial, mas não acarreta automaticamente a procedência da 

ação, pois não dispensa a análise da consequência jurídica atribuída 

àquela matéria fática tornada incontroversa.

 O autor afirma ter celebrado contrato com a requerida e que, embora 

tenha cumprido com sua obrigação de pagar pela cota adquirida, não 

recebeu a bonificação prometida, requerendo, assim, a rescisão do pacto 

com a devolução do valor pago.

 Inicialmente, ressalta-se que na espécie devem ser aplicadas as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, consoante previsto no 

contrato que une as partes.

Diante disso, extrai-se a necessidade de observância do cumprimento dos 

contratos, hipossuficiência do consumidor, princípio da informação e 

medidas de proteção para equalizar a relação proveniente do consumo.

Em análise à situação fática apresentada e aos documentos juntados, 

extrai-se que a parte ré não cumpriu a obrigação assumida, bem como não 

observou os princípios atinentes à relação consumerista.

Como já salientado, observa-se que conforme previsão contratual após a 

realização de investimento inicial seria obtido um retorno mensal, mas 

tem-se que a ré não vem cumprindo efetivamente o contratado, pois não 

efetuou os pagamentos devidos à parte autora, de modo que o 

consumidor que acreditou no negócio oferecido restou prejudicado.

O artigo 475 do Código Civil dispõe que “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”; ou seja, reconhecido o descumprimento contratual 

pela Telexfree, o outro contratante, denominado pela empresa como 

“divulgador”, pode pedir a resolução do contrato ou exigir o cumprimento 

da obrigação, sem prejuízo, em ambos os casos, da cabível indenização 

por perdas e danos.

Ação Civil Pública ajuizada na Justiça do Acre, que analisou os contratos 

firmados pela ré, anulou-os, em razão da ilicitude do objeto, por se 

caracterizar a participação do contratante em uma "pirâmide financeira", 

tipo de relação negocial que se constituiu num esquema de recrutamento 

de pessoas, gerando renda somente com o recrutamento de novos 

membros e mediante a cobrança de taxas, sem a comercialização de 

produtos ou serviços pelos aderentes.

Com efeito, sob alegada estratégia de marketing multinível, em verdade, a 

ré arquitetou verdadeira pirâmide financeira ou Esquema Ponzi. De fato, 

fosse realmente marketing multinível a estratégia adotada pela ré, o foco 

maior de sua atividade estaria na comissão incidente sobre vendas de 

produtos ou prestação de serviços.

 No entanto, o foco da ré, como já reconhecido em inúmeros precedentes, 

era apenas o recrutamento de novos membros (distribuidores ou 

intermediadores), negligenciando, por completo, a venda de produtos.

Essa circunstância é bem evidenciada a partir da leitura da cláusula 2.4.2 

do contrato (Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de Produtos), 

segundo a qual a remuneração recebida pelos divulgadores "refere-se a 

bonificações e agenciamentos efetuados, aplicando a metodologia do 

marketing multinível do sistema binário, sendo que os valores dependem 

exclusivamente do empenho individual e de seu grupo/rede/categoria em 

que está inserido; as graduações para aumento de remuneração são 

meios de incentivo e não se constituem imposição de ordem hierárquica".

Em outras palavras, a bonificação estava relacionada à adesão de novos 

divulgadores, que ficariam em ordem inferior da escala daquele que os 

recrutou, dentro do grupo/rede/categoria. Não há, pois, vinculação da 

remuneração com a venda de produtos ou prestação de serviços.

Do mesmo modo, eventual interessado somente poderia ingressar no 

sistema caso houvesse indicação de outro divulgador, mediante o 

pagamento da "taxa de adesão", conforme estabelecido na cláusula 2.5.1.

A consequência da declaração de nulidade do contrato é o retorno das 

partes ao status quo ante, de sorte que a parte ré deverá restituir o 

montante pago.

Na presente hipótese, no entanto, foi concretamente demonstrado o 

pagamento, pelo autor, de valor que reverteu à requerida, diante dos 

comprovantes de pagamento referente à taxa de adesão. Sendo assim, 

comprovado que o autor efetuou o pagamento, pressuposto do direito à 

restituição.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz JULGA PROCEDENTE os 

pedidos formulado por Douglas Di Domenico em face de YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para 

CONDENAR a ré ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 

14.055,94 (quatorze mil e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro 

centavos), que deverá ser corrigida monetariamente, desde a data de 

cada pagamento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da 

citação.

 Torna-se definitiva a liminar concedida.

Condena-se, ainda o requerido ao pagamento de custas e taxas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que se fixa em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8°, do Código 

de Processo Civil.

 Transitada em julgado 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 das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135548 Nr: 7224-07.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEZ TEIXEIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277/PR

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz julga improcedentes os 

pedidos iniciais e resolve o mérito da ação, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, bem como revoga a antecipação dos 

efeitos da tutela deferidos à p. 32/33.Condena-se a autora nas custas e 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, além de 

condená-la ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil, 

ante o seu não comparecimento injustificado à audiência de conciliação (p. 

95).Com o trânsito em julgado, arquive-se, com as anotações e cautelas 

de costume.Publique-se e registre-se pelo sistema Apolo.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 32438 Nr: 668-04.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVEL AGRO AEREA VILA VELHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 
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OAB:8222-B-MT, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.200/201.

Inicialmente, quanto ao pedido de item a, verifica-se que conforme p.205 já 

foi certificado o decurso de prazo do executado (p.205).

Realizou-se a pesquisa de veículos pelo sistema RENAJUD, a qual restou 

frutífera, inserindo a restrição judicial, conforme documento anexo.

Intime-se o executado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente para que tomem ciência acerca das restrições judiciais, 

querendo manifestem-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 No mesmo ato, procedeu-se a consulta ao sistema BACENJUD para 

bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, sendo parcialmente 

frutífera, conforme documento anexo.

 Considerando que o bloqueio foi parcialmente frutífero, intime-se o 

executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

para que tomem ciência dos bloqueios e no prazo de 5 (cinco) dias, caso 

queiram, se manifestem acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, 

podendo os executados alegarem/comprovarem que as quantias 

indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanescem indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros (art.854, §3º, incisos I e II do Código de 

Processo Civil).

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 118860 Nr: 1236-39.2013.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER ALAN VENAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCOS MANGIALARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Antônio Marcos Mangialardo, Cpf: 

40519368134, Rg: 575198 SSP MT Filiação: Antônio Magialardo e Nelba 

Campana Mangialardo, data de nascimento: 12/12/1964, brasileiro(a), 

natural de Maringá-PR, casado(a), comerciante, agricultor, Endereço: Rod. 

Mt. 130, Km 83 (Madeiras Santo Antonio), Bairro: Irantinópolis, Cidade: 

Poxoréu-MT

Resumo da Incial:Requerente e requeido firmaram por meio de ci=ontrato 

verbal e compra e venda, onde o requerido fez a aquisição do veiculo 

L200 Triton da fabricante Mitsubischi, anCo de fabricação e modelo 

2008/2008, de cor cinza, com placdas AVR0956, chassi 

93XJRKB8T8C803982, pelo valor de R$ 80.000 ( oitenta mil reiais) , 

utilizando como pagamento pelo veiculo a entrega de dois imóveis, sendo o 

primeiro uma casa para moradia e o segundo um terrno para construção 

àas margens da rodovia MT 130, no perimetro urbando da cidade de 

Poxoréu - MT

D e c i s ã o / D e s p a c h o : P r o c e s s o  n º  1 2 3 6 - 3 9 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 3 7 I D 

nº118860Visto,Em consulta no sistema de busca de endereço dos órgãos 

conveniados ao TJ/MT, localizou-se novo endereço do requerido no 

processo código 120013 em apenso. Assim, proceda-se nova tentativa de 

citação.

Caso não seja localizado, defere-se o pedido para citação por edital, 

devendo a parte autora providenciar o necessário. Nessa hipótese, 

dispensa-se a realização da audiência conciliação/mediação, tendo em 

vista a inocuidade de tal medida, diante da citação ficta, sendo que o 

prazo de contestação inicia-se do término do prazo estipulado nos termos 

do art. 231, IV, do NCPC. Tendo em vista que, pelo momento, não existem 

os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do NCPC, autoriza-se a 

publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com 

fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal.

Após, decorrido o prazo, nomeia-se a Defensoria Pública para apresentar 

defesa, no prazo legal, curador especial, nos termos do artigo 72, II, do 

mesmo Códex e Súmula 196 do STJ.

Em seguida, intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117563 Nr: 8241-49.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BATISTA DA CRUZ E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT 7172, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719, FABIANO 

JOAQUIM QUINEBRE - OAB:MT 12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição,

 Considerando que foram infrutíferas as tentativas de intimação da parte 

requerida, via oficial de justiça, então, determina-se que seja realizada 

busca de endereço da parte requerida, pelos sistemas de informações 

judiciais.

Com a juntada das informações, determina-se que seja expedido novo 

mandado de intimação do requerido, nos precisos termos da decisão de 

p.73/74.

Se infrutífera, defere-se a intimação por edital, conforme disposto nos 

artigos 231 e 232, ambos, do Código de Processo Civil, com prazo de 

20(vinte) dias.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em consonância com o artigo 9º, inciso II, do Código de Processo Civil, 

desde já, nomeia-se como curador especial da parte requerida a 

Defensoria Pública desta comarca.

Cientifique-se o curador, para no prazo legal se manifestar.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117539 Nr: 8215-51.2012.811.0037

 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: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS 

PRÉ-MOLDADAS LTDA, LOCAR LOCADORA DE EQUIPAMENTO E 

MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCAR LOCADORA DE EQUIPAMENTO E 

MÁQUINAS LTDA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS 

PRÉ-MOLDADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE REZENDE DOS 

SANTOS - OAB: MG 113003, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE REZENDE DOS 

SANTOS - OAB: MG 113003

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO EUDSON ROSA DA SILVA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 174843 Nr: 7873-98.2016.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO BRAGA RODRIGUES PIRES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA ABEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de devolução .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges
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 Cod. Proc.: 147100 Nr: 3081-38.2015.811.0037

 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: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, 

RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte 

REQUERENTE para comprovar o depósito da diligência, para expedição de 

mandado, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 111932 Nr: 2388-59.2012.811.0037

 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): Odemir Rosseto, ROSELI MARIA DE OLIVEIRA 

ROSSETO

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar o pagamento da diligência referente a Carta Precatória 

distribuída na Comarca de Barra do Garças-MT, conforme ofício de p. 90.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 41351 Nr: 3791-73.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI POLATO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA HARUMY WAKAY 

DA SILVA - OAB:29.924/GO, CLAYTON EMERSON DE FREITAS 

MARQUES - OAB:17153, EMERSON SPIGOSSO - OAB:5821-B, FABIANE 

GOMES PEREIRA - OAB:19459-E, GERALDO FONSECA NETO - 

OAB:18752, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, JULIANO 

MACHADO DOS SANTOS NETO - OAB:25556/GO, MARIA DE FÁTIMA 

RABELO JÁCOMO - OAB:GO/6.222, WAGNER SHIMOSAKAI - 

OAB:10.386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:18174, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:MT 12900

 Visto,

 Considerando que houve varias tentativas para intimação da Sra Ivone de 

Souza Polato em relação à penhora dos imóveis, restando todas 

infrutíferas, defere-se o pedido de p.210/211 e determina-se a sua 

intimação por edital acerca da penhora realizada nos autos p.99.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do NCPC, autoriza-se a publicação do edital de 

intimação via DJE.

Decorrido o prazo, nomeia-se a Defensoria Pública para apresentar 

defesa, no prazo legal, curador especial nos termos do artigo 72, II, do 

mesmo Códex.

Outrossim, determina-se a intimação do inventariante Sr. Alessandro de 

Souza Polato, para informar a localização da Fazenda Paraná, sob pena 

de ser considerado ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do 

artigo 774 do Código de Processo Civil.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 66385 Nr: 6154-28.2009.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI POLATO - ESPOLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, EDERSON NEVES - OAB:MT 18174, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:GO/6.222

 Visto,

Intime-se o embargado para se manifestar sobre os documentos de 

p.176/179, bem como sobre a manifestação do embargante de p.187, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, concluso para análise.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 34887 Nr: 2913-85.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIBRÁS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LOPES DA SILVA, FLÁBIO 

RICARDO PAWLINA DO AMARAL, PAULO KALIZAK, LILIAM APARECIDA 

SCHLEDER PAWLINA KALIZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5.238 

MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, IRACILDO PEREIRA 

DE CARVALHO - OAB:7681/MT

 Visto,

Quanto ao pedido do exequente de p.224, indefere-se, pois em análise 

aos autos extrai-se da petição de p.183/185, que o nome da herdeira dos 

executados Paulo e Liliam chama-se Helaine Pawlina Kalizak e em consulta 

ao sistema Apollo, localizou-se seu endereço como sendo Avenida São 

João, n° 938, centro desta comarca.

Assim, determina-se a citação da herdeira Helaine no endereço indicado 

acima, devendo o exequente providenciar o necessário.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 125466 Nr: 8035-98.2013.811.0037

 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: ARI CHAGAS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A - MT

 Visto,

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c liminar proposta 

por Ari Chagas contra Banco Safra S/A, ambos qualificados.

Alega que em 03 de fevereiro de 2009 firmou um contrato com o requerido 

para aquisição de um veiculo automotor.

Diz que no ano de 2010 propôs ação consignatória (id.71190) e que as 

partes se compuseram, mas o requerido não retirou a restrição e o veículo 

ainda consta como alienado.

 Fala que não pode dispor do veiculo, mesmo tendo cumprido com suas 

obrigações.

Requer deferimento de liminar para retirada do nome do autor dos órgãos 

de proteção ao crédito, bem como seja oficiado ao DETRAN/MT para que 

promova a baixa do gravame. No mérito requer a procedência da ação e a 

condenação da requerida em danos morais.

Junta documentos (p. 16/126).

O autor comprovou o pagamento do acordo noticiado (p. 131/135).

Em contestação, o requerido refuta os argumentos da exordial (p.137/150) 

e pede a improcedência. Junta documentos (p.151/166).
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Houve réplica (p.169/171).

Designou-se audiência de conciliação, que restou infrutífera, ocasião em 

que o autor pugna pelo deferimento dos pedidos (p.173/175).

As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (p.185/187).

Relatado. Fundamenta-se. Decide-se.

O processo encontra-se pronto para a prolação da sentença e não há 

necessidade de outras provas além das existentes, à medida que se cuida 

de matéria unicamente de direito, portanto, prescinde de produção de 

prova em audiência, nos termos do artigo 355, do Código de Processo 

Civil.

Quanto à preliminar de ausência de interesse do autor e consequente 

necessidade de extinção do feito sem a resolução do mérito, esta não 

merece acolhida, pois os argumentos utilizados pelo requerido para 

fundamentar a inexistência de interesse processual do autor 

confundem-se com o próprio mérito da ação, e será analisada sob essa 

perspectiva.

O Código de Processo Civil vigente refere-se à prova como instrumento 

voltado à formação do convencimento do julgador e, ao regular o dever de 

produção da prova pela parte, dispõe o art. 373 do CPC que o ônus da 

prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao 

réu quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor.

Na espécie, o autor, embora alegue, não comprovou que, após a 

realização do acordo, o seu nome foi inserido ou continuou inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito.

Com relação à baixa do gravame, o acordo é claro, no seu item 1.9 (p. 96), 

aos estipular a responsabilidade do autor em efetuar a solicitação de baixa 

junto ao Banco Requerido, cuja situação não foi demonstrada, logo, não há 

que se falar em inércia do requerido quanto às providências necessárias 

para a baixa do gravame.

Não bastasse, a situação poderia, a princípio, caso fosse demonstrada a 

inércia do requerido, amoldar-se às hipóteses de desacerto comercial, de 

modo que eventual ocorrência não deve ser tida como ensejadora de 

responsabilidade civil por dano moral.

Nesse contexto, a demora na baixa do gravame sobre o veículo, ainda que 

admitida, se consubstancia em defeito na prestação do serviço, que, por 

si só, não enseja indenização por dano moral, pois não implica em 

vulneração da honra ou qualquer outro valor ou bem personalíssimo do 

autor,

Por fim, não há, sequer, começo de prova da perda da venda do veículo 

em razão da restrição administrativa existente no seu prontuário, de modo 

que a improcedência da demanda é medida que se impõe.

DISPOSITIVO:

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz JULGA IMPROCEDENTE o pedido 

de indenização, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Custas e taxas pagas (p.127/130).

Condena-se a autor ao pagamento das despesas processuais suportadas 

pelo requerido, bem como aos honorários advocatícios devidos, que se 

fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000419-50.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDRA RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar o requerente para no prazo legal, apresentar as contrarrazões. 

Primavera do Leste/MT, 24 de maio de 2018. Lidane Memoria Campos 

Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000423-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILCEIA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar o requerente para no prazo legal, apresentar as contrarrazões. 

Primavera do Leste/MT, 24 de maio de 2018. Lidane Memoria Campos 

Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000421-20.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA GOMES DELMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar o requerente para no prazo legal, apresentar as contrarrazões. 

Primavera do Leste/MT, 24 de maio de 2018. Lidane Memoria Campos 

Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000411-73.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA VIEIRA RAMOS TENORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar o requerente para no prazo legal, apresentar as contrarrazões. 

Primavera do Leste/MT, 24 de maio de 2018. Lidane Memoria Campos 

Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000165-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANI PEREIRA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000165-43.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 06/07/2018, 

às 14h30min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 24 de maio de 2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128260 Nr: 1194-53.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Vistos. Declaro encerrada a instrução. Permaneçam os autos conclusos 

para sentença. Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente.
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MYRIAN PAVAN SHENCKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121554 Nr: 4062-38.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA, IMOBILIÁRIA 

RIVA LTDA-ME, CÉZAR CLESER LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 

13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT, RODOLFO 

WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 Vistos. Vista ao Ministério Público. Cumpra-se. Nada mais havendo, 

encerro o presente.

MYRIAN PAVAN SHENCKEL

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43171 Nr: 5521-22.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGNÊS MARIA BURATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DE REZENDE 

NETO - OAB:OAB/MT 8.705, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, 

SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 5521-22.2006.811.0037, 

Protocolo 43171, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69315 Nr: 1623-59.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO GONÇALVES DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 1623-59.2010.811.0037, 

Protocolo 69315, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44156 Nr: 6046-04.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DE REZENDE 

NETO - OAB:OAB/MT 8.705, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, 

SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 6046-04.2006.811.0037, 

Protocolo 44156, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28791 Nr: 969-82.2004.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T S COMERCIAL DE MÁQUINAS E 

FERRAMENTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIANE MORENO 

HEIDGGER DA SILVA - PROCURADORA FEDERAL, para devolução dos 

autos nº 969-82.2004.811.0037, Protocolo 28791, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113205 Nr: 4238-51.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATRO IRMÃOS TRANSPORTES E 

COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIANE MORENO 

HEIDGGER DA SILVA - PROCURADORA FEDERAL, para devolução dos 

autos nº 4238-51.2012.811.0037, Protocolo 113205, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118420 Nr: 772-15.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amado Franco & Cia Ltda ME, AMADO 

FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:13743/MT

 Processo nº 772-15.2013.811.0037 (Código 118420)

Vistos.

Sobre a petição de fls. 96/98, diga a parte exequente, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119565 Nr: 1989-93.2013.811.0037

 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: ADALGISA DE GODOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1989-93.2013.811.0037 (Código 119565)

Vistos.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 23 de maio de 2018.
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Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68704 Nr: 1013-91.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA BRUNO DE AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:MT-3691

 Processo nº 1013-91.2010.811.0037 (Código 68704)

Vistos.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 23 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60930 Nr: 744-86.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAL VERDE SERVICE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT, KELLY CHRISTINA VERAS OTÁCIO - OAB:MT Nº 6088, 

RUI EDUARDO SANO LAURINDO - OAB:10.128-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 744-86.2009.811.0037 (Código 60930)

Vistos.

Ante a certidão retro, proceda-se a redistribuição do mandado anterior.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174320 Nr: 7572-54.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO FABIANO CINTRA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayane Cristina Banhos Ferrari 

- OAB:OAB-MT 23.903-O, LARYSSA M. S. TANNURE - OAB:MT 12975-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil para CONDENAR o requerido a pagar ao requerente as férias, 

acrescidas do terço constitucional, referente ao período laborado e não 

prescrito (02.09.2011 a 31.01.2015) e seus reflexos, bem como ao 

recolhimento do FGTS.Consigno que, quanto à correção monetária, seja 

observada a incidência do IPCA-E desde a data fixada na sentença. Os 

juros moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação dada pela Lei n. 11.960/09.Sem custas.Fixo honorários 

advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil.Tendo em vista que a parte requerente decaiu 

de parte ínfima do pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, na 

proporção de 60% (sessenta por cento) para a requerida e 40% 

(quarenta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código 

de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo 

código. A presente sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

na forma de reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 

496, §3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 23 de maio de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128741 Nr: 1630-12.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UILQUISON PEREIRA DA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANE FERRARI DONIN - 

OAB:MT 15478, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

requerente para, no prazo de 10(dez) dias apresentar os cálculos 

homologados (fls. 132) na planilha do JUSPREV II, versao 3.5, 

considerando a necessidade de todos os dados daquela planilha para 

preenchimento da requisição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159796 Nr: 315-75.2016.811.0037

 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: DIEGO XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEREDO MAMUS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 57/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo legal, se manifestar quanto à impugnação à execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167798 Nr: 4120-36.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOFIA PAULA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4120-36.2016.811.0037 (Código 167798)

Vistos.

Primeiramente, proceda-se ao apensamento deste feito aos autos de 

código nº 130495.

Ademais, analisando os autos, verifico que o Egrégio Tribunal de Justiça 

reformou em parte a sentença que concedia o Home Care para deferir tão 

somente o fornecimento de um cuidador.

Destarte, SUSPENDO o tratamento na modalidade home care, devendo o 

requerido fornecer, através da equipe do PSF, acompanhamento de 

cuidador, a ser escolhido/indicado pela família da paciente.

Intime-se a Secretaria Municipal de Saúde para que dê continuidade ao 

tratamento da paciente, através da Rede Municipal de Saúde.

Consigo que a intimação da empresa prestadora de serviços se dará 

através de sua advogada constituída nos autos, através da publicação no 

DJE, tendo em vista que não goza das prerrogativas de intimação pessoal 

como a Fazenda Pública.

No mais, verifico ainda que está pendente de pagamento a nota fiscal nº 

3885, referente ao serviço já prestado pela empresa no mês de abril/2018, 

em que pese o serviço já deveria ter sido suspenso.
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Assim, determino o bloqueio do valor relativo ao custeio do Home Care, na 

modalidade internação domiciliar, na importância de R$ 10.570,00 (dez mil 

quinhentos e setenta reais), com observância da nota fiscal apresentada, 

em conformidade com o orçamento inicial, conforme memorial descritivo:

NOTA FISCAL VALOR PERÍODO FLS.

Nº 3886 R$ 10.570,00 01/04/2018 a 30/04/2018 328

TOTAL R$ 10.570,00

 A transferência do numerário (pagamento) está autorizada mediante 

apresentação das notas fiscais (Prov.02/2015-CGJ, artigo 10). 

Cumpram-se as demais determinações do Provimento n.º 02/2015-CGJ.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Intimem-se.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Tomadas as providências acima, retornem os autos conclusos para 

extinção.

Primavera do Leste/MT, 24 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003085-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MATOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003085-87.2017.8.11.0037 REQUERENTE: JOSE MATOS 

FERREIRA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Trata-se de 

Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Dano Moral 

proposta por JOSÉ MATOS FERREIRA em face da BV FINANCEIRA CFI 

S.A. Sustenta a parte reclamante que possuía cartão de crédito 

administrado pela reclamada e por passar por dificuldades financeiras, 

deixou de adimplir com algumas obrigações contraídas, o que culminou 

com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No mês 

de maio de 2017 o reclamante afirma que fez acordo com a reclamada 

para quitar a dívida e retirar seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. 

Contudo, mesmo após o pagamento do débito, a parte reclamada 

continuou cobrando o reclamante, além de não retirar o nome do 

consumidor dos órgãos de proteção ao crédito. Em virtude disso, a parte 

autora requer a exclusão do apontamento presentes nos órgãos de 

proteção ao crédito, a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização, bem como a condenação da ré ao pagamento de repetição 

do indébito pelas cobranças indevidas. O pagamento do débito restou 

comprovado através da juntada dos comprovantes de pagamentos (pág. 

26). A manutenção da restrição do nome da parte reclamante mesmo após 

o pagamento pode ser constatada através dos extratos de negativação 

apresentados pela parte reclamante (pág. 27 à 32). A reclamada ao 

contestar a presente ação, afirma que a parte reclamante não comprovou 

eventual aborrecimento que autorize a indenização por dano moral, bem 

como afirmou não ser possível a repetição do indébito, pois não houve 

pagamento do valor cobrado. Em que pese as alegações da parte 

reclamada, resta demonstrado através do ofício expedido pelo Serasa 

Experian (pág. 42), que a restrição imposta no nome da parte reclamante 

subsistiu por quase 03 (três) meses após o pagamento do débito. O 

pagamento foi feito no dia 17 de maio de 2017 e a baixa ocorreu apenas 

no dia 04 de agosto de 2017, por força da decisão liminar. O 

posicionamento jurisprudencial é no sentido de que o prazo razoável para 

dar baixa na restrição constante nos órgãos de proteção ao crédito é de 

05(cinco) dias. Nesse sentido seguem os julgados: DANO MORAL. 

Manutenção de inscrição em cadastro de proteção ao crédito após 

adimplemento da dívida. O prazo razoável para baixa em cadastros de 

maus pagadores é de cinco dias e a permanência injustificada gera dano 

moral presumido. Precedente do STJ. Dano moral identificado. Montante 

arbitrado em patamar razoável e compatível com a ofensa moral. Recurso 

p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 2 0 8 4 8 0 8 2 0 1 0 8 2 6 0 3 0 9  S P 

0020848-08.2010.8.26.0309, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de 

Julgamento: 12/08/2015, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 12/08/2015) RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO DAS TURMAS RELATIVO AO PRAZO 

PARA O CREDOR EFETUAR A BAIXA DO NOME DO DEVEDOR DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. PRAZO RAZOÁVEL CINCO DIAS 

ÚTEIS A PARTIR DO PAGAMENTO. PRECEDENTE DO STJ (RESP 

1.149.998-RS) E APLICAÇÃO ANÁLOGA DO ART. 43, § 3º, DO CDC. 

DANOS MORAIS CARACTERIZADOS EM DECORRÊNCIA DA DEMORA 

PARA EXCLUSÃO DO NOME. QUANTUM FIXADO EM R$3.000,00. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004563375, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 08/05/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004563375 RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 

08/05/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/05/2014). Dessa forma, fica evidente a falha na 

prestação do serviço pela reclamada, devendo a mesma ser 

responsabilizada pela demora na retirada da restrição do nome da parte 

reclamante. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir condutas que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo 

não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

requerida não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da 

parte requerente, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande porte. Contudo 

em análise ao extrato de negativações, vejo que o reclamante mostra-se 

devedor contumaz, tendo contra si várias outras negativação, embora 

posteriores, não discutidas judicialmente, portanto, legítimas. Estando 

evidenciado o perfil creditício bastante maculado, entendo que essa 

circunstância deve afetar o valor da condenação em danos morais, de 

forma a minorá-la, visto que demonstra a contumaz inadimplência do 

consumidor (TJPR 10ª C. Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. Nilson Mizuta, Julg. 

28.06.2012, dt. pub. 01.08.2012, Dj 917). Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Com relação ao pedido de repetição do indébito 

das cobranças indevidas perpetradas pela reclamada, tenho que não 

merece procedência. O artigo 42, parágrafo único do CDC, ao 

regulamentar a repetição do indébito estipula dois pressupostos para a 

sua configuração, a cobrança indevida e o pagamento em excesso. No 

presente processo, por mais que tenha ocorrido a cobrança indevida, não 

existem provas de que a parte reclamante realizou pagamento em 

excesso. Assim, não há que se falar em repetição do indébito. Pelo 

exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na 

inicial, para: 1) condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos 
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contados do presente arbitramento. Decisão sujeita à homologação do 

Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicada no sistema PJE. Com o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Em caso de pagamento do valor da 

condenação/transação, com a concordância da parte credora, sendo 

necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado a sua 

expedição, observando-se em caso de transferência para a conta do(a) 

patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para "receber, dar 

quitação" no instrumento procuratório. Às providências. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. LUIZ HENRIQUE 

MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 24 de 

maio de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011070-56.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA MARIA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) EVINER 

VÁLERIO Dados do Processo: Processo: 8011070-56.2015.8.11.0037 

Valor causa: R$ 5.759,65 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) DATA DA DISTRIBUIÇÃO - 30/06/2015 EXEQUENTE: 

MARIA MADALENA ZANATTA EXECUTADO: DIVINA MARIA DE SOUZA - 

CPF: 898.801.701-30 Finalidade: INTIMAÇÃO do executado acima 

qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação 

executiva que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15( quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, impugnar a penhora realizada nos autos. Resumo da 

Inicial: seja o executado citado, no endereço preambularmente declinado, 

para que efetue, no prazo legal de 03(três) dias, o pagamento do valor de 

R$ 5.759,65(...) correspondentes ao valor principal da divida, devidamente 

corrigido.... Despacho/Decisão: Vistos, A executada foi devidamente 

citada, conforme evento de n°3575425. Intime-a por edital para, querendo, 

impugnar a penhora eletrônica realizada, no prazo de 15 dias. Publicado o 

edital e não havendo impugnação, expeça-se alvará em favor do credor. 

Manifeste-se o credor quanto a penhora de bens complementares tendo 

em vista a dívida remanescente. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 

2018. Eviner Valério - Juiz de Direito Advertência: Fica ainda advertido o 

executado de que, aperfeiçoada a penhora, terá o prazo de 15 (quinze) 

dias para opor embargos E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Noemia Klein Fernandes, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 24 de maio de 

2018. NOEMIA KLEIN FERNANDES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: (66) 3500 

1100

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002661-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIEL GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO)

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002661-45.2017.8.11.0037. REQUERENTE: SIDIEL GOMES FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Declaro a conexão entre os autos 

1002661-45.2017.811.0037 e 1002659-75.2017.811.0037, visto que ações 

propostas na mesma data (05.07.2018) contra o mesmo grupo econômico 

(Banco Bradesco e Banco Bradescard), por negativações realizadas na 

mesma data (02.04.2015), conforme extrato SCPC juntado em ambos 

processos. A reunião de ações se justifica porque os fatos estão 

entrelaçados, justificando a apreciação integrada por ocasião da sentença 

de mérito. Passo a decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do NCPC, 

uma vez que as provas entranhadas no processo são suficientes para o 

deslinde da causa, não havendo necessidade de provas orais. Sem 

preliminares, passo ao mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos 

morais e declaração de inexigibilidade de dívida em face da inserção de 

seu nome em cadastro de restrição de crédito promovida pela Reclamada, 

alegando que desconhece o débito negativado. A Reclamada, em 

contestação, alega que a reclamante é sua cliente e que, a inscrição 

negativa diz respeito a inadimplência com a mesma. Requer a 

improcedência dos pedidos iniciais. 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 que, neste caso, a Reclamada se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (NCPC, art. 373, II), visto 

que juntou documentos (inúmeras faturas) capazes de demonstrar a 

existência de relação contratual entre as partes a ensejar a inscrição dos 

dados da Reclamante em cadastros de proteção ao crédito, ante o 

inadimplemento. A reclamada apresentou como documentos da 

contestação, inúmeras faturas mensais, correspondentes aos 

vencimentos de 10.08.2013 a 17.12.2015 (id. 9501745, páginas 1 a 42). 

Nas faturas se constata que o endereço é o mesmo indicado pelo autor na 

petição inicial, comprovado por conta de água em seu nome, qual seja: Av. 

Angelo Ravanelo, nº 06, Conjunto Residencial São José, em Primavera do 

Leste-MT. Em todos esses meses (confira-se no id. 9501745) se constata 

uma participação ativa do reclamante nas compras com cartão de crédito, 

muitas delas parceladas e com diversos pagamentos realizados, desde a 

fatura com vencimento em 10.08.2013 até a fatura com vencimento em 

17.10.2014, sendo que nesta última pagou por débito em conta corrente o 

valor de 868,52 (...), conforme se confere do id. 9501745, página 17/42, 

forma utilizada também em meses anteriores. Ou seja, passou um ano e 

três meses fazendo compras na praça de Primavera do Leste, local de 

sua residência, e realizando pagamentos regularmente, tendo inclusive na 

fatura com vencimento em 10.11.2013 seu limite de crédito aumentado de 

R$ 500,00 para R$ 2.000,00. Durante um ano e três meses usou 

ativamente o cartão de crédito, fazendo os respectivos pagamentos 

mensais, sem perder o crédito, mas aumentando-o. As compras que foram 

registradas nestes quase dois anos foram feitas na praça de Primavera 

do Leste, no comércio local, em lojas conhecidas, dentre elas: Pantanal 

Moto Peças; Supermercado Castelândia; Auto Posto 2000; Águia Moto 

Peças; Posto Barril; Vanessa Alessandra FACC; Sachet Materiais de 

Construção; Moto Prima Peças; GMC Granitos e Mármores; N M Vedovato 

Ltda; Cotrimaq Materiais de Construção; Madeireira São Carlos; Machado 

Calhas; Peg Lev Calçados; Lojas Maranata; Móveis Romera; VPS 

Primavera; Doce Thalita; Churrascaria e Lanchonete Almeida; 

Supermercado Rosana; Pereira Confecções; Auto Elétrica e Borracharia 

Jo; Taberna Restaurante; Art Modas, ´Vena Veículos; Giovana Calçados; 

Placar Esportes; Bela Ju; Loja Avenida; Supermercado São João; Auto 

Center Nereu; Cláudio Peças; Cirilo Supermercado; Mania de Kilo; Pedreira 

Machnic; Todimo Materiais de Construção; Construminas Materiais de 

Construção; Primacon Materiais de Construção. Em vários desses 

estabelecimentos, todos de Primavera do Leste, houve reiteração de 

compras, diante do crédito mantido pelo reclamante devido ao regular 

adimplemento das faturas por cerca de um ano e três meses, situação 

incompatível com a hipótese de fraude, aliado ao fato de que o endereço 

das faturas é o mesmo indicado pelo reclamante na petição inicial, 

conforme já frisado. Somente a partir da fatura com vencimento em 

17.12.2014 o reclamante perdeu o controle das contas, e por 

consequência, também o limite, acumulando valores nas faturas daí pra 

frente, devido a encargos de inadimplemento e os lançamentos dos 

débitos das contas parceladas, conforme se acompanha das faturas do 

id. indicado, até a última fatura juntada, com vencimento em 17.12.2015 

(fls. 41/42). Em impugnação à contestação, o reclamante bate na tecla da 

não apresentação de contrato assinado, e não dedica uma vírgula sequer 

a impugnar/contrapor as inúmeras faturas juntadas e as compras nela 

realizadas, além da "coincidência" do endereço das faturas com o da 
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residência do reclamante. A data do débito negativado (17.12.2014) 

coincide com o período em que o reclamante deixou de pagas as faturas. 

Acrescento que, embora em data posterior, o reclamante foi negativado 

legalmente por um terceiro credor (Club Mais Administradora de Cartões), 

por débito datado de 15.01.2016, incuído em 12.01.2017, no valor de R$ 

395,91 (...), o que demonstra que o reclamante é dado a ter mácula 

creditícia, negativação essa não contestada e em relação à qual não 

pende qualquer demandad desconstitutiva, circunstância essa que 

afetaria o valor da condenação em danos morais, de forma a minorá-la, 

visto que demonstra a contumaz inadimplência do consumidor (TJPR 10ª C. 

Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012, dt. pub. 

01.08.2012, Dj 917). De qualquer forma, diante dos fundamentos 

apresentados, e do conjunto harmônico das provas e evidências, entendo 

pela responsabilidade do reclamante em relação ao débito negativado. 

Posto isso, julgo improcedentes os pedidos formulados pelo reclamante, 

extinguindo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Isento de custas (artigos 54 e 

55, da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, dê-se baixa nos autos. 

Primavera do Leste-MT, 23 de maio de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002659-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIEL GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002659-75.2017.8.11.0037 Reclamante: SIDIEL GOMES 

FERREIRA Reclamada: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Declaro a conexão entre os 

autos 1002661-45.2017.811.0037 e 1002659-75.2017.811.0037, visto que 

ações propostas na mesma data (05.07.2018) contra o mesmo grupo 

econômico (Banco Bradesco e Banco Bradescard), por negativações 

realizadas na mesma data (02.04.2015), conforme extrato SCPC juntado 

em ambos processos. A reunião de ações se justifica porque os fatos 

estão entrelaçados, justificando a apreciação integrada por ocasião da 

sentença de mérito. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral. Sem preliminares, passo ao mérito. Pleiteia a 

Reclamante indenização por danos morais e declaração de inexigibilidade 

de dívida em face da inserção de seu nome em cadastro de restrição de 

crédito promovida pela Reclamada, alegando que desconhece o débito 

negativado. A Reclamada, em contestação, alega que a reclamante é sua 

cliente e que, a inscrição negativa diz respeito a inadimplência com a 

mesma. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. 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, devidamente assinado, capaz de 

demonstrar a existência de relação contratual entre as partes que 

pudesse ensejar a inscrição dos dados da Reclamante em cadastros de 

proteção ao crédito. Logo, não comprovada a origem do débito, certa a 

ilicitude do valor cobrado da Reclamante, ensejando a declaração de 

inexigibilidade do valor discutido nos autos e a exclusão dos dados 

negativos. No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar 

que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte 

reclamante, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização. No caso 

em testilha, observo que a parte reclamante possui restrições 

concomitante e posterior ao crédito sub judice, conforme extrato anexo em 

exordial, tendo a parter informado o seu questionamento judicial somente 

no que se relaciona à negativação concomitante. Em relação à 

negativação concomitante, foi proposta a demanda de nº 

1002661-45.2017.8.11.0037 em desfavor do BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A., cuja conexão foi declarada com o presente feito. A ação 

conexa referida, foi julgada nesta data, com o reconhecimento da relação 

jurídica e da dívida negativada. Diante da improcedência do processo 

conexo, com os fundamentos lá apresentados e a negativação 

concomitante, entendo que a impertinência do dano moral também se 

aplica a este feito. O objetivo da Súmula 385, do STJ, é justamente não 

privilegiar o devedor contumaz com indenização por dano moral, porque o 

consumidor já está com o crédito comprometido diante da negativação, 

legítima, anterior, do seu nome. Ora, se a negativação anterior, legítima, 

afasta a indenização por dano moral por outras negativações posteriores, 

pela mesma razão há que afastar o dano moral a negativação 

concomitante (caso dos autos), já que o reclamante, da mesma forma, 

está com o nome comprometido pela restrição legítima perpetrada. 

Entender diferente, seria, a meu sentir, subverter os princípios e a 

coerência que nortearam a providência sumular adotada pelo Colendo STJ. 

Saliento, ainda, que a negativação concomitante, referida, do processo 

conexo, teve vencimento anterior a este (este vencido em 10.01.2015 e 

aquele, vencido em 17.12.2014 - vide extrato SCPC juntado). Acrescento 

que, embora em data posterior, o reclamante foi negativado legalmente por 

um terceiro credor (Club Mais Administradora de Cartões), por débito 

datado de 15.01.2016, incuído em 12.01.2017, no valor de R$ 395,91 (...), 

o que demonstra que o reclamante é dado a ter mácula creditícia, 

negativação essa não contestada e em relação à qual não pende qualquer 

demanda desconstitutiva, circunstância essa que afetaria o valor da 

condenação em danos morais, de forma a minorá-la, visto que demonstra 

a contumaz inadimplência do consumidor (TJPR 10ª C. Cível, AC 

882.666-6, Des. Rel. Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012, dt. pub. 01.08.2012, 

Dj 917). Entendo, porém, que também não é o caso de minorar eventual 

indenização no presente caso, dados os fundamentos acima expostos, da 

concomitância de negativação legítima a afastar qualquer condenação a 

título de dano extrapatrimonial. Posto isso, julgo parcialmente procedentes 

os pedidos, para: A) DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO discutido nestes 

autos (R$ 906,86, vencimento 10.01.2015 e inclusão/disponibilidade no 

banco de dados em 02.04.2015); B) DETERMINAR que a reclamada, 

proceda, no prazo máximo de 05 (dias), o CANCELAMENTO DA 

INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES do débito constante 

do item anterior. C) INDEFERIR o pedido de dano moral 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). Primavera do Leste-MT, 23 de maio de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito
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ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 
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Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)
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EVINER VALERIO

 

Processo nº: 1002792-20.2017.8.11.0037 Reclamante: VANILSON 

PEREIRA DOS SANTOS Reclamada: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS 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. Não se revelam na espécie nenhuma 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. Passo ao julgamento do mérito. 

Pleiteia o Reclamante indenização por danos morais em razão da inserção 

do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela 

Reclamada, ao argumento de que desconhece o referido débito e não 

possui qualquer relação jurídica com a empresa demandada. A 

Reclamada, em contestação, alega que passou a deter os direitos 
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creditórios referentes às operações financeiras comerciais entre o 

cedente Banco do Brasil e seus clientes, incluindo-se entre estes o débito 

do Reclamante. Analisado o processo e os documentos que o instruem, 

verifica-se que o Reclamado não comprovou a existência de relação 

jurídica entre o Reclamante e o Banco do Brasil, uma vez que não trouxe 

qualquer contrato firmado entres partes. Assim sendo, não tendo a 

Reclamada se desincumbido do dever de provar suas alegações ante a 

hipossuficiência do consumidor, em consonância com o art. 6º, VIII, CDC, e 

o art. 373, II, NCPC, tenho por verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Corroborando: “RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA. 

CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO CRÉDITO 

CEDIDO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA. FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR. FRAUDE EVIDENCIADA. ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A simples comprovação de cessão de 

crédito por meio de documento elaborado entre cedente e cessionário, 

desacompanhada de documentos que demonstra a origem do crédito, não 

é suficiente para afastar a presunção de fraude. 2. (...) Não sendo trazida 

tempestivamente para os autos cópia do contrato supostamente celebrado 

e dos documentos pessoais do consumidor, conclui-se pela ocorrência da 

fraude, ante da verossimilhança das alegações autorais. 3. Havendo 

fraude na celebração de contratos, encontra-se caracterizado o ato ilícito. 

4. (...) (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

318714820128110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 21/07/2014, Publicado no DJE 21/07/2014) 

(negritei)”. Logo, não comprovada a origem do débito, certa a ilicitude do 

valor cobrado do Reclamante, ensejando a declaração de inexigibilidade 

do valor discutido nos autos e a exclusão dos dados negativos. Ademais, 

diante da inserção dos dados da parte autora nos referidos órgão de 

proteção ao crédito sem qualquer justificativa para tal, cabível a reparação 

pelos danos causados, uma vez que tal fato por si só já gera um abalo 

moral. Logo, não comprovada a origem do débito, certa a ilicitude do valor 

cobrado da parte Reclamante, ensejando a declaração de inexigibilidade 

do valor discutido nos autos e a exclusão dos dados negativos. É 

irrelevante para o processo a existência de um instrumento de cessão de 

crédito, genérico, de uma carteira extensa de clientes, sem especificar, 

muito menos comprovar, o suposto débito do reclamante e sua origem. 

Ademais, diante da inserção dos dados da parte autora nos referidos 

órgãos de proteção ao crédito sem qualquer justificativa para tal, cabível a 

reparação pelos danos causados, uma vez que tal fato por si só já gera 

um abalo moral. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que 

gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a 

inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. 

DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MINORAÇÃO. O valor da condenação 

por dano moral deve observar como balizadores o caráter reparatório e 

punitivo da condenação. (...). Precedentes do e. STJ. Ausente prova da 

má-fé impõe-se manutenção na forma simples. RECURSO DA PARTE RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70068842368, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 28/04/2016)”. Com 

relação ao valor a ser arbitrado a título de danos morais, algumas 

considerações merecem destaque: No id. 9504168 a reclamada 

apresentou um histórico extenso de negativações (DO SCPC, NÃO 

JUNTADO PELO RECLAMANTE, QUE O FEZ SOMENTE DO SPC BRASIL) 

que mostram o perfil creditício da parte reclamante. Observe-se, daquela 

relação, a periodicidade constante de inscrições negativas e respectivas 

baixas, após anos de exposição, e se bem analisadas estão em época 

compatível com a que ora é objeto de impugnação. Acrescento que o 

reclamante detém uma negativação que, embora em data posterior à 

discutida nos presentes autos, permanece vigente, ativa, no valor de R$ 

512,54, inclusão em 02.12.2015, referente ao contrato 102155009838113, 

referente ao contrato 102155009838113 (extrato datado de 26.07.2017), 

também conforme se verifica da juntada da reclamada, no id. 9504168). 

Tais fatos demonstran que o reclamante é dado a ter mácula creditícia, 

negativação essa não contestada e em relação à qual não pende qualquer 

demanda desconstitutiva, circunstância essa que deve afetar o valor da 

condenação em danos morais, de forma a minorá-la, visto que demonstra 

a contumaz inadimplência do consumidor (TJPR 10ª C. Cível, AC 

882.666-6, Des. Rel. Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012, dt. pub. 01.08.2012, 

Dj 917). 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, deixando de determinar a 

exclusão pois a reclamada comprovou nos autos que já o fez; B) 

CONDENAR a reclamada, a pagar a título de danos morais à parte autora o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da 

CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se juros de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data deste arbitramento; 

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. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 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, 24 de maio de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002969-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO)

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO)

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002969-81.2017.8.11.0037 REQUERENTE: CRISTIANE DA 

ROCHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Preliminar Da Falta de Interesse de Agir O 

exercício do direito de ação deve estar fundado no interesse de agir, de 

modo que seja obtido um provimento jurisdicional necessário e útil com a 

demanda, do ponto de vista processual. O direito de agir decorre da 

necessidade da intervenção estatal, sempre que haja resistência à 

pretensão da parte requerente. O interesse de agir, requisito instrumental 

da ação, de acordo com os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, 

verifica-se "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí 

resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da 

intervenção dos órgãos jurisdicionais" (Teoria Geral do Direito Processual 

Civil e Processo de Conhecimento, I/55-56). Assim, localiza-se o interesse 

processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade 

do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. 

Por outro lado, o interesse processual, como as demais condições da 

ação, deve ser visto sob o ângulo estritamente processual e consiste em 

poder a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente 

de, ao final, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso de 

pedido indenizatório, alegando a parte requerente que a parte requerida 

praticou ato ilícito, que lhe causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o 

interesse processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade 

de ir a juízo para pleitear a tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. 

Mérito Sustenta a parte reclamante que teve seu nome inserido 

indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, 

por dívida no valor de R$ 162,27 (cento e sessenta e dois reais e vinte e 

sete centavos). Contudo, a parte reclamante afirma desconhecer os 

motivos ensejadores de sua negativação. A reclamada contestou a 
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presente ação afirmando que a negativação do nome da parte autora se 

deu em razão de um empréstimo em conta corrente. A parte requerente 

não manteve em sua conta corrente saldo suficiente para quitar o débito, o 

que levou seu nome a ser inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Em 

que pese tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência de vínculo jurídico entre as partes. Não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte reclamante, a fim de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a 

versão posta na inicial. Também não existe no processo nenhum 

documento que demonstre que a parte reclamante usufruiu de empréstimo 

concedido pela reclamada e não quitou os débitos. A parte reclamada 

possui total condição de realizar prova dos fatos alegados, porém não 

juntou documentos que comprovem os fatos sustentados na contestação. 

Diante disso, a reclamada não se desincumbiu de comprovar fatos 

modificativos ou extintivos do direto da parte requerente, não cumprindo 

com seu ônus, conforme preceitua o 373, II do CPC. Infere-se, portanto, 

que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir condutas que possam 

acarretar prejuízos aos seus clientes e a terceiros. Não há dúvida de que 

a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte 

reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a requerida não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte requerente, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande 

porte. Analisando o extrato de restrição trazido pela parte reclamante, 

observa-se que a negativação objeto do presente processo é a única 

restrição no seu nome. Não se aplica no presente caso, a Súmula nº 385 

do E. STJ, tendo em vista que na ocasião em que a ré negativou o nome da 

parte reclamante não havia nenhuma negativação preexistente. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela reclamada; 2) 

condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% 

ao mês, ambos a contar da data do arbitramento; 3) determino a exclusão 

do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não 

seja cumprida. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada 

no sistema Projudi. Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Em caso de pagamento do valor da condenação/transação, 

com a concordância da parte credora, sendo necessária a expedição de 

alvará judicial, fica desde já autorizado a sua expedição, observando-se 

em caso de transferência para a conta do(a) patrono(a) a existência de 

cláusula conferindo poderes para "receber, dar quitação" no instrumento 

procuratório. Às providências. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 24 de maio de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003085-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MATOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003085-87.2017.8.11.0037 REQUERENTE: JOSE MATOS 

FERREIRA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Trata-se de 

Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Dano Moral 

proposta por JOSÉ MATOS FERREIRA em face da BV FINANCEIRA CFI 

S.A. Sustenta a parte reclamante que possuía cartão de crédito 

administrado pela reclamada e por passar por dificuldades financeiras, 

deixou de adimplir com algumas obrigações contraídas, o que culminou 

com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No mês 

de maio de 2017 o reclamante afirma que fez acordo com a reclamada 

para quitar a dívida e retirar seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. 

Contudo, mesmo após o pagamento do débito, a parte reclamada 

continuou cobrando o reclamante, além de não retirar o nome do 

consumidor dos órgãos de proteção ao crédito. Em virtude disso, a parte 

autora requer a exclusão do apontamento presentes nos órgãos de 

proteção ao crédito, a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização, bem como a condenação da ré ao pagamento de repetição 

do indébito pelas cobranças indevidas. O pagamento do débito restou 

comprovado através da juntada dos comprovantes de pagamentos (pág. 

26). A manutenção da restrição do nome da parte reclamante mesmo após 

o pagamento pode ser constatada através dos extratos de negativação 

apresentados pela parte reclamante (pág. 27 à 32). A reclamada ao 

contestar a presente ação, afirma que a parte reclamante não comprovou 

eventual aborrecimento que autorize a indenização por dano moral, bem 

como afirmou não ser possível a repetição do indébito, pois não houve 

pagamento do valor cobrado. Em que pese as alegações da parte 

reclamada, resta demonstrado através do ofício expedido pelo Serasa 

Experian (pág. 42), que a restrição imposta no nome da parte reclamante 

subsistiu por quase 03 (três) meses após o pagamento do débito. O 

pagamento foi feito no dia 17 de maio de 2017 e a baixa ocorreu apenas 

no dia 04 de agosto de 2017, por força da decisão liminar. O 

posicionamento jurisprudencial é no sentido de que o prazo razoável para 

dar baixa na restrição constante nos órgãos de proteção ao crédito é de 

05(cinco) dias. Nesse sentido seguem os julgados: DANO MORAL. 

Manutenção de inscrição em cadastro de proteção ao crédito após 

adimplemento da dívida. O prazo razoável para baixa em cadastros de 

maus pagadores é de cinco dias e a permanência injustificada gera dano 

moral presumido. Precedente do STJ. Dano moral identificado. Montante 

arbitrado em patamar razoável e compatível com a ofensa moral. Recurso 

p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 2 0 8 4 8 0 8 2 0 1 0 8 2 6 0 3 0 9  S P 

0020848-08.2010.8.26.0309, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de 

Julgamento: 12/08/2015, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 12/08/2015) RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO DAS TURMAS RELATIVO AO PRAZO 

PARA O CREDOR EFETUAR A BAIXA DO NOME DO DEVEDOR DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. PRAZO RAZOÁVEL CINCO DIAS 

ÚTEIS A PARTIR DO PAGAMENTO. PRECEDENTE DO STJ (RESP 

1.149.998-RS) E APLICAÇÃO ANÁLOGA DO ART. 43, § 3º, DO CDC. 
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DANOS MORAIS CARACTERIZADOS EM DECORRÊNCIA DA DEMORA 

PARA EXCLUSÃO DO NOME. QUANTUM FIXADO EM R$3.000,00. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004563375, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 08/05/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004563375 RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 

08/05/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/05/2014). Dessa forma, fica evidente a falha na 

prestação do serviço pela reclamada, devendo a mesma ser 

responsabilizada pela demora na retirada da restrição do nome da parte 

reclamante. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir condutas que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo 

não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

requerida não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da 

parte requerente, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande porte. Contudo 

em análise ao extrato de negativações, vejo que o reclamante mostra-se 

devedor contumaz, tendo contra si várias outras negativação, embora 

posteriores, não discutidas judicialmente, portanto, legítimas. Estando 

evidenciado o perfil creditício bastante maculado, entendo que essa 

circunstância deve afetar o valor da condenação em danos morais, de 

forma a minorá-la, visto que demonstra a contumaz inadimplência do 

consumidor (TJPR 10ª C. Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. Nilson Mizuta, Julg. 

28.06.2012, dt. pub. 01.08.2012, Dj 917). Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Com relação ao pedido de repetição do indébito 

das cobranças indevidas perpetradas pela reclamada, tenho que não 

merece procedência. O artigo 42, parágrafo único do CDC, ao 

regulamentar a repetição do indébito estipula dois pressupostos para a 

sua configuração, a cobrança indevida e o pagamento em excesso. No 

presente processo, por mais que tenha ocorrido a cobrança indevida, não 

existem provas de que a parte reclamante realizou pagamento em 

excesso. Assim, não há que se falar em repetição do indébito. Pelo 

exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na 

inicial, para: 1) condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos 

contados do presente arbitramento. Decisão sujeita à homologação do 

Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicada no sistema PJE. Com o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Em caso de pagamento do valor da 

condenação/transação, com a concordância da parte credora, sendo 

necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado a sua 

expedição, observando-se em caso de transferência para a conta do(a) 

patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para "receber, dar 

quitação" no instrumento procuratório. Às providências. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. LUIZ HENRIQUE 

MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 24 de 

maio de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204314 Nr: 1472-15.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, defesa escrita.

Primavera do Leste-MT, 23 de maio de 2017.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 119475 Nr: 1884-19.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRNEI ELEUTERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josemar Cordova Lottin - 

OAB:OAB/SC 12.784

 Autos código 119475

1. Defiro o pedido da Defesa de fls. 81/82, nos termos do artigo 336 do 

Código de Processo Penal.

 2. Assim, o valor da fiança pago pelo réu deve ser convertido em 

prestação pecuniária, a ser depositado na Conta Única, no processo 

CÓDIGO 174121 (número 7477-24.2016.811.0037), nos termos dos 

Provimentos 59/2012 e 23/2013 – CGJ cuja guia poderá ser emitida junto 

s i t e  d o  T J M T  n o  l i n k  – 

(http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do).

3. Após, aguarde-se o cumprimento da suspensão condicional do 

processo aceita pelo réu.

Cumpra-se.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 190552 Nr: 4448-83.2018.811.0040

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE 

SORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4448-83.2018.811.0040 (código nº 190552)

Tendo em vista a manifestação do requerido às fls. 09, o qual informa que 

adotou o procedimento previsto no artigo 54, item 11 da Lei 6.015/73, e no 

artigo 3º, inciso 1º do Provimento 63/2017-CNJ, bem como informa que o 

registro de nascimento do filho do requerente foi devidamente lavrado, 

determino o arquivamento do feito, com as baixas devidas.

 Intimem-se.

 Sorriso/MT, 11 de maio de 2018.

JACOB SAUER,

Juiz Diretor do Foro.

1ª Vara

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 102 de 588



Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 288 Nr: 547-45.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMIO TESSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR, GIOVANE 

MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B, OTHON FIALHO 

BLESSMANN - OAB:2737-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 PROCESSO N. 547-45.1997.811.0040 (288)

Incumbe à exequente a elaboração do cálculo pleiteado na fl. 136:

 APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MUNICÍPIO DE 

BURITIZEIRO - DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS - INSUFICIÊNCIA - 

EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. É dever do exequente instruir com memória 

de cálculos bem definida a pretensão executiva de título judicial, de forma 

que esteja clara a metodologia de cálculo, a forma de incidência dos juros, 

os critérios de atualização monetária para cotejá-los com os comandos 

exequendos. 2. A pensão indenizatória deferida por responsabilidade civil 

em face do ente público deve ser suportada por este, na medida em que 

os meses vencerem e a vida do alimentando prorrogar-se, renovando mês 

a mês a obrigação indenizatória, salvo se a condenação judicial dispor de 

forma diferente. (Apelação Cível nº 0035266-42.2014.8.13.0512 (1), 1ª 

Câmara Cível do TJMG, Rel. Edgard Penna Amorim. j. 07.02.2018, Publ. 

21.02.2018).

Assim sendo, intime-se novamente a exequente para viabilizar o 

prosseguimento da execução, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção.

Sorriso/MT, 23 de maio de 2018.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito, em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144114 Nr: 869-98.2016.811.0040

 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: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO

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

ÁVILA - OAB:5376/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação monitória, 

constituindo de pleno direito em título executivo judicial, nos termos do 

artigo 701 § 2º, do NCPC, fazendo-o, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do NCPC. Em consequência, determino o 

prosseguimento do feito, convertendo o mandado inicial em mandado 

executivo. Procedam-se as retificações pertinentes. Condeno a requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o valor da condenação, o que faço com fundamento no art. 

85, § 2º do CPC. A parte autora sai intimada para requerer o que entender 

de direito no prazo de 10 (dez) dias, apresentando cálculo atualizado da 

dívida (art. 798, inciso I, alínea a, do NCPC). Publicada em audiência, 

Dispensado o registro, saem os presentes intimados. Cumpra-se.Nada 

mais havendo a consignar, por mim, Luiz Filipe Goffi Portela, Estagiário de 

Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. 

Juíza de Direito:Autora:Adv. Requerente:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 109654 Nr: 1968-74.2014.811.0040

 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: DARCI LETREILLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, 

PRISMA ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO AGRICOLA, PATRICIA 

MUNARO PERONDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE COELHO MARTINS - 

OAB:18.135/16185/MT, RICARDO ADRIANO HAACKE - OAB:17340, 

SONIAMAR FRITSCH - OAB:16130-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO PIVA - 

OAB:9988/MT, LUIS FELIPE LAMMEL - OAB:7133, SUZYE MARIA JOSE 

CONCEIÇÃO MARTINS - OAB:13746

 Relativamente à Reconvenção, acolho o pedido formulado por Equilíbrio 

Indústria Química Ltda para condenar o autor/reconvindo ao pagamento 

dos valores representados pelas notas fiscais de nºs 5756, 5658, 5656, 

5481 e 5907, com vencimento em 28/12/2013, a ser devidamente 

atualizado com juros e correção monetária, deduzindo-se dele o valor 

correspondente a 2.219 sacas de milho depositadas a maior, pela cotação 

do dia 25/07/2013 e, por consequência, julgo extinto o processo com 

fundamento no art. 487, I do CPC.Ainda no tocante a Reconvenção, 

condeno o autor/reconvinte ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC.Transitada em 

julgado a presente sentença, certifique-se e aguarde-se em Cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. Requerido o 

cumprimento de sentença, proceda-se a alteração da classe dos autos e 

expeça-se o necessário, observando o disposto no art. 523 do 

CPC.P.R.I.C.Às providências.Sorriso/MT, 23 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.: 143110 Nr: 348-56.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI LETREILLE, SALETE LUCIA LETREILLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISMA ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO 

AGRICOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE COELHO MARTINS - 

OAB:18.135/16185/MT, RICARDO ADRIANO HAACKE - OAB:17340, 

SONIAMAR FRITSCH - OAB:16130-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, reconheço a hipótese de litispendência para o fim de julgar 

extinto os presentes embargos sem exame do mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, incisos I e V do atual CPC.Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma 

do art. 85, § 2º do CPC.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo 

requerido, ao arquivo. Requerido o cumprimento de sentença relativamente 

aos honorários de sucumbência, proceda-se a reclassificação dos autos 

e observe-se o disposto noa rt. 523 do CPC.P.R.I.C.Às 

providências.Sorriso/MT, 23 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.: 133008 Nr: 6852-15.2015.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISMA ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO AGRICOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI LETREILLE, SALETE LUCIA LETREILLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6852-15.2015.811.0040 Código: 133008

 Vistos etc.

 Acerca do pleito formulado pelos executados às fls. 53-54, verifica-se 

que sua análise restou prejudicada ante a extinção dos embargos à 

execução em apenso (cód. 143110).

Sendo assim, INTIME-SE o exequente para dar prosseguimento a 

execução, requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 INTIME-SE.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 23 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136371 Nr: 8676-09.2015.811.0040

 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: EDNILSO VICENTE DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA MARANHENSE DE 

REFRIGERANTES, AGENOR MAMEDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:45291, JAYME BROWN DA MAIA PITHON - 

OAB:8406, LUÍS FERNANDO SUART PINTO - OAB:17834, REYNALDO 

HÉLIO DA COSTA NETO - OAB:43435

 Portanto, INTIME-SE a Perita nomeada acerca da presente decisão, 

devendo o mesmo informar se tem interesse na realização da perícia, 

assinalando o prazo de 05 (cinco) dias. As partes saem intimadas para 

fins do disposto no art. 465, § 1º do CPC. O laudo pericial deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os 

trabalhos imediatamente. Encaminhem-se à Sra. Perita os pontos 

controvertidos como quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados 

pelas partes. Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem , nos termos do art. 477, § 1º. No mais, desde já, 

REDESIGNO a presente solenidade para o dia 26 de Setembro de 2018, às 

13h30, saindo os presentes, inclusive testemunhas, devidamente 

intimados. Sem prejuízo do acima determinado, ante a manifestação do 

requerido Agenor, ABRA-SE IMEDIATA VISTA DOS AUTOS À DPE. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86559 Nr: 6010-74.2011.811.0040

 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: DARLEI ZANATTA, SOLANGE DA SILVA ARAUJO 

ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO DANIEL ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. Encerrada a instrução processual, intimem-se as partes para, 

no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentarem suas razões finais 

em forma de memoriais, iniciando pela parte autora. Cumpra-se. Às 

providências.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 34533 Nr: 3657-37.2006.811.0040

 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): BRUNO RAMOS SAENGER, JAIRO OLIVEIRA 

SAENGER - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA HARUMI WAKAY 

DA SILVA - OAB:29924/GO, ELISA OLIVEIRA DE LIMA DA COSTA 

FERREIRA - OAB:29655/GO, JULIANO MACHADO DOS SANTOS NETO - 

OAB:OAB/GO 25.655, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - 

OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PADILHA FREITAS - 

OAB:42655/RS

 Autos nº 3657-37.2006.811.0040 - Código Apolo: 34533.

 Vistos etc.

 Ante as razões expostas no petitório de fl. 374, DEFIRO o pedido de 

desconstituição da penhora realizada sob o imóvel matriculado sob o nº 

3.318 do CRI de Nova Ubiratã/MT.

 Desta feita, EXPEÇA-SE o necessário à baixa da averbação AV. 02/3318 

constante na matrícula nº 3.318.

 No mais, cumpram-se as demais deliberações constantes da decisão de 

fl. 269.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Maio de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 191759 Nr: 5132-08.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE-COSTA FAZENDAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA 

- OAB:1823-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 203, § 4° do Novo Código de Processo Civil, 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço n° 

01/2017, desta Vara, encaminho estes autos para as seguintes 

providências:

1. Extraia-se cópia e remeta à central de mandados servindo a cópia como 

mandado;

2. Cumprido integralmente, devolva-se;

3. Informado endereço em outra comarca, remeta-se àquela;

 4. Em se tratando de processo com custas, proceda a parte interessada 

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 citada/intimada, 

ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 191632 Nr: 5058-51.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE 

ADMISSÃO GRANDES LAGOS DO PARANÁ E LITORAL PAULISTA - 

SICREDI GRANDES LAGOS PR/SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDA APARECIDA DE SOUZA ME, 

ROSENILDA APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON TOMÉ - OAB:26.114/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 203, § 4° do Novo Código de Processo Civil, 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço n° 

01/2017, desta Vara, encaminho estes autos para as seguintes 

providências:

1. Extraia-se cópia e remeta à central de mandados servindo a cópia como 

mandado;

2. Cumprido integralmente, devolva-se;

3. Informado endereço em outra comarca, remeta-se àquela;

 4. Em se tratando de processo com custas, proceda a parte interessada 

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 citada/intimada, 

ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86559 Nr: 6010-74.2011.811.0040

 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: DARLEI ZANATTA, SOLANGE DA SILVA ARAUJO 
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ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO DANIEL ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de: intimar as Partes Autora 

para no PRAZOO de 15 dias, apresentar memoriais finais.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002330-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR PASQUALI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SCHINOFF COUTINHO (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé que designo a data de 26/06/2018, às 13:30 horas, 

para ser realizada a Sessão de Conciliação junto ao Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, devendo a parte requerente 

comparecer independente de intimação pessoal. Sorriso, 24 de maio de 

2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

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

Processo Número: 1002608-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. H. M. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE MARQUES SANTANA OAB - 028.285.861-03 (REPRESENTANTE)

 

CERTIFICO e dou fé que designo a data de 26/06/2018, às 14:00, para ser 

realizada a Sessão de Mediação/Conciliação junto ao Centro de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca, intimando nesta oportunidade a 

parte requerente através de seu advogado, para comparecimento da 

audiência ora designada. Sorriso, 24 de maio de 2018. Michelle Toscano 

de Brito Marques - Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111920 Nr: 3879-24.2014.811.0040

 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: ZOLMIR STEFFENON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - 

OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 Nos termos do art. 1023, §2º, do CPC, IMPUSIOLNO os autos a fim de 

intimar o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 131380 Nr: 6085-74.2015.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRDPAL, RMAGA, CSK, CDSMS, FGA, MAG, ADSO, 

ASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 19/06/2018 às 16H30MIN, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 145789 Nr: 1862-44.2016.811.0040

 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: CASA RURAL DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, 

FABIO GARCIA ALVARENGA, CARLOS SÁVIO KRACIESKI, CRISTIANO 

DA SILVA MELO SANTOS, ROSA MARIA ANANIAS GARCIA 

ALVARENGA, MANOEL ANANIAS GARCIA, ANDREIA DE SOUZA 

OLIVEIRA, ANDREIA SIQUEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 19/06/2018 às 16H30MIN, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 129391 Nr: 4994-46.2015.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA RURAL DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 19/06/2018 às 16H30MIN, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100603 Nr: 3382-44.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO FENSTERSEIFER WEBER, ERICO RUFATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICO DA CONCEIÇÃO MENDES - ESPÓLIO, 

MARCOS AUGUSTO VICENTE MENDES, SAMUEL PETRI SOLETTI, 

ALEXANDRE PETRI SOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15677/MT, TEREZINHA APARECIDA BRAGA MENEZES 

- OAB:6972-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 “Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO o pedido do item 7 acima, pelo que 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a parte autora se manifestar 

quanto aos documentos juntados pelos requeridos. No mais, HOMOLOGO 

a desistência da oitiva das testemunhas, conforme pleiteado no item 5 

acima. De outro lado, DETERMINO a expedição de cartas precatórias para 

oitiva das testemunhas Nilson Figueira da Silva e Américo da Conceição 

Mendes Junior, arrolada pelos requeridos no pleito de fl. 190/192. 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”.

 Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 18h12min 
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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.: 1233 Nr: 618-13.1998.811.0040

 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: ADELMO ANTONIO RUFFATO, MARIA LURDES 

RUFATTO, CARLA ANDERLE ALBUQUERQUE, FRANCIELI ANDERLE 

ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO HERALDO LIRIO, CARLOS 

ALBUQUERQUE (falecido), ADELMO ANTONIO RUFFATO, MARIA LURDES 

RUFATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA - OAB:6518, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, PEDRO AUGUSTOI SANT´ANNA NUNES - OAB:11.529/RS

 intimação das partes para especificar as provas que pretendem produzir 

na contenda, no prazo sucessivo de 05 dias, justificando-as, sob pena de 

preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85776 Nr: 5150-73.2011.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSDS, LSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da autora para promover o que entender cabível, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85693 Nr: 5055-43.2011.811.0040

 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: DPDEDMG, AGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:Defensor Públ.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e, por 

consequência, DECRETO A INTERDIÇÃO de Valtuir Gomes Sant’ana, 

qualificado nos autos, nomeando-lhe curadora Abadia Gomes de Sant’ana, 

devendo esta assinar termo de curatela assim que registrada a sentença, 

incumbindo-lhe de assistir o interditado em todos os atos de sua vida 

civil.Inscreva-se a sentença no Registro de Pessoas Naturais e 

publique-se no órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalos de 10 

(dez) dias, constando do edital o nome do interditado e da curadora, a 

causa da interdição (CID I46.9 e I68.8 - o que lhe impossibilita gerir seus 

próprios bens e praticar os atos da vida civil), além dos limites da curatela, 

nos moldes do artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015, 

expedindo-se o competente Alvará de Curatela.Outrossim, verificando que 

não fora arbitrados honorários em favor da perita nomeada, face ao grau 

de zelo profissional demonstrado, arbitro os honorários periciais no valor 

de R$ 600,00 (seiscentos reais), que melhor atende a contraprestação do 

trabalhos.Expeça-se certidão de crédito em favor da perita.Após, 

intime-se a perita desta decisão, bem como para que recolha a certidão de 

crédito nesta Secretaria Judicial, no prazo de 30 (trinta) dias.Sem custas 

processuais ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça 

concedido à fl. 17.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo.Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 02 de 

maio de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101273 Nr: 4118-62.2013.811.0040

 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: PVFDA, ANA CELIA COSTA DE FRANÇA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSENIR TEIXEIRA - 

OAB:OAB/SP 125.253

 Código nº 101273

Vistos, e etc.

Tendo em vista o noticiado às fls. 224/225, INTIME-SE a parte requerida 

para regularizar a representação processual, bem como manifestar-se na 

forma da decisão de fls. 220/221, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos.

Sem prejuízo, proceda-se com a atualização do sistema Apolo, bem como 

a capa dos autos, a fim de retirar o nome dos advogados indicados às fls. 

224/225.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Sorriso/MT, 22 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85689 Nr: 5051-06.2011.811.0040

 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: BANCO PAN S/A - BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO JULIO DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 5051-06.2011.811.0040

 Código Apolo: 85689.

Vistos e etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

ação de depósito, ajuizada por BANCO PANAMERICANO S/A em desfavor 

de LAÉRCIO JULIO DA FONSECA, todos devidamente qualificados nos 

autos.

O pedido liminar foi deferido conforme decisão de fl. 22.

A parte autora compareceu nos autos (fl. 88) pugnando pela desistência 

da ação.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Tendo em vista o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

da presente ação, e por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil/2015.

Proceda-se com a baixa da penhora de fl. 86.

Custas pagas. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que 

não houve o exercício da defesa pelo requerido.

Após o trânsito em julgado devidamente certificado, ao ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

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

 EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Sorriso/MT, 22 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 43592 Nr: 549-29.2008.811.0040
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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: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:10.990/11340MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III do NCPC. Custa se houver, pela 

parte autora. Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a 

ausência de contraditório.Transitada em julgado, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Sorriso-MT, 22 de maio de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83629 Nr: 2709-22.2011.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR LUIZ DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2709-22.2011.811.0040

 Código Apolo: 83629.

Vistos e etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD 

S/A em desfavor de IVANIR LUIZ DE JESUS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

O pedido liminar foi deferido conforme decisão de fl. 42/42vº.

A parte autora compareceu nos autos (fl. 77) pugnando pela desistência 

da ação.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Tendo em vista o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

da presente ação, e por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil/2015.

Proceda-se com a baixa da penhora de fl. 57.

Custas pagas. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que 

não houve o exercício da defesa pelo requerido.

Após o trânsito em julgado devidamente certificado, ao ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

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

 EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Sorriso/MT, 22 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 31258 Nr: 505-78.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 31258.

Vistos, etc.

Defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, a 

contar da dada do protocolo da petição de fls. 168-169.

Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para promover o andamento 

do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem 

resolução do mérito.

Às providências.

Sorriso/MT, 22 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85604 Nr: 4958-43.2011.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSIO CESCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 4958-43.2011.811.0040

 Código Apolo: 85604.

Vistos e etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD 

S/A em desfavor de ELSIO CESCON, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

O pedido liminar foi deferido conforme decisão de fl. 42.

A parte autora compareceu nos autos (fl. 104) pugnando pela desistência 

da ação.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Tendo em vista o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

da presente ação, e por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil/2015.

Custas pagas. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que 

não houve o exercício da defesa pelo requerido.

Após o trânsito em julgado devidamente certificado, ao ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

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

 EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Sorriso/MT, 22 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87178 Nr: 6670-68.2011.811.0040

 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: TRIÂNGULO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONADIR LOURENÇO GONÇALVES, ROBERTO 

FORTUNATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA MARIA PREVIDELLI 

RABELO - OAB:48.729/PR, MILTON PLÁCIDO DE CASTRO - 

OAB:5.301/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 6670-68.2011.811.0040

Código nº: 87178.

Vistos e etc.

INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para que dê impulso ao feito, 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.

Sorriso - MT, 23 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121345 Nr: 10057-86.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURIANA VIANNA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809, ANDRÉ DE ASSIS ROSA - OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 10057-86.2014.811.0040

Código nº: 121345.

Vistos e etc.

Trata-se de ação monitória visando ao pagamento de soma em dinheiro. 

Deferida de plano a expedição do mandado de pagamento, a parte 

devedora não foi localizada.

À fl. 119, os autos foram remetidos para o CEJUSC desta Comarca, na 

oportunidade foi celebrado acordo entre as partes (fls. 120-121).

A parte autora à fl. 125 informou que não houve o cumprimento do acordo 

entabulado, requerendo à fl. 127, a conversão do mandado inicial em 

mandado executivo.

Diante disso, converto a decisão inicial mandamental em título executivo 

judicial. Igualmente, converto o mandado inicial em mandado executivo, 

prosseguindo-se a execução em observância ao disposto no Título II do 

Livro I da Parte Especial, no que for cabível (CPC, art. 701, §2°).

 Intime-se a parte devedora para cumprir a obrigação descrita no título no 

prazo de quinze dias, sob pena de o montante da dívida ser acrescido de 

multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) e seguir-se a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523, § 

1º e § 3º, do Código de Processo Civil.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Sorriso - MT, 23 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100374 Nr: 3123-49.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:149225/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, III, do NCPC.Sem custas e honorários 

advocatícios, consoante dispõe o art. 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 

7.603/2.001 e art. 128, § 5.º, inciso II, da Constituição Federal.Transitada 

em julgado a presente sentença, o que deverá ser previamente certificado 

nos autos, arquivem-se os autos, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Publique-se. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42 /2008/CGJ/MT.  Cumpra-se ,  exped indo-o  necessár io .À s 

providências.Sorriso/MT, 23 de maio de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116419 Nr: 7415-43.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO LUIZ DALLA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 7415-43.2014.811.0040

Código nº: 116419.

Vistos e etc.

Trata-se de ação monitória visando ao pagamento de soma em dinheiro. 

Deferida de plano a expedição do mandado de pagamento, a parte 

devedora não pagou, tampouco ofereceu embargos.

Diante disso, converto a decisão inicial mandamental em título executivo 

judicial. Igualmente, converto o mandado inicial em mandado executivo, 

prosseguindo-se a execução em observância ao disposto no Título II do 

Livro I da Parte Especial, no que for cabível (CPC, art. 701, §2°).

 Intime-se a parte devedora para cumprir a obrigação descrita no título no 

prazo de quinze dias, sob pena de o montante da dívida ser acrescido de 

multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) e seguir-se a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523, § 

1º e § 3º, do Código de Processo Civil.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Sorriso - MT, 23 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 192743 Nr: 5667-34.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT, MICHELI 

GABRIELA MICHELSON KRACKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAUBER KRACKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS LIANE RESENDE - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo: 192743.

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.

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.: 179284 Nr: 8711-95.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO CESAR MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO 

SOUZA - OAB:13.298

 “Vistos, etc. Uma vez que o advogado da parte que arrolou a testemunha 

foi devidamente intimado para o ato, porém, não compareceu, bem como 

não apresentou justificativa para a ausência, deixo de determinar a 

colheita da prova, na forma do artigo 362, § 2º, do CPC. Desse modo, 

DEVOLVA-SE a missiva ao Juízo de origem, com as nossas homenagens, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Nada mais havendo a constar, o MM. 

Juiz determinou que às 18h52min 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.: 120029 Nr: 10340-12.2014.811.0040

 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: ERIKA FERNANDA PEREIRA DE CARVALHO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA CALGARO - 

OAB:9.403-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON BAROZZI - 

OAB:6791-B

 “Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO a juntada de carta de preposição 

conforme pleiteado no item 5 acima. CONCEDO prazo de 05 (cinco) dias 

para a juntada de procuração pela parte autora (item 6). HOMOLOGO a 

desistência das testemunhas, do depoimento pessoal da autora e da 

prova pericial, conforme pleiteado pelas partes no item 7 acima. Desse 

modo, DECLARO encerrada a instrução probatória. 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 18h38min 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.: 165375 Nr: 679-04.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA PEREIRA DOS SANTOS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON DE SOUZA ARANTES - 

OAB:10865

 “Vistos, etc. Tendo em vista que o advogado da embargante, que 

postulou a colheita das provas em questão, não foi devidamente intimado 

para esta audiência, REDESIGNO a solenidade para a data do dia 01 de 

agosto de 2018 às 14h30min. SAEM OS PRESENTES INTIMADOS. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Nada mais havendo a constar, o MM. 

Juiz determinou que às 16h35min 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 92428 Nr: 3991-61.2012.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS ALFREDO KEMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCOS DE JESUS, JOSÉ NILTON 

CESÁRIO (CEZÁRIO) MAFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:24195-A

 Tendo em vista que decorreu o prazo final do acordo entabulado entre as 

partes, impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para dar 

continuidade ao feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 93749 Nr: 5253-46.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS DA 

AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DAVID PRANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DALLA VECHIA BIGOLIN 

- OAB:14261-A, FERNANDO BRUGNEROTTO - OAB:77647/RS, JEAN 

WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT, JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A, 

PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROGÉRIO MARÇAL - 

OAB:12492-B/MT

 “Vistos etc. Tendo em vista a ausência injustificada do advogado da 

embargante, INDEFIRO a produção das provas requeridas pela parte às 

fls. 56/57, na forma do artigo 362, § 2º, do CPC. Desse modo, DECLARO 

encerrada a instrução processual. 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 16h30min 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 41123 Nr: 3948-03.2007.811.0040

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO CONSELVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANTE GAZOLI CONSELVAN, SILVIA MARIA 

CARNASCIALI SWAIN CONSELVAN, SABINO MAGGIONI, MAURO 

ANTONIO STUANI, PLINIO GILBERTO ALEGRETTI, DARCI MAITO, SERGIO 

MEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MENDES DA SILVA - 

OAB:6518 e 7.603/MT, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876, MARCOS 

ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B, OSVALDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:6013/MT, SÉRGIO ANTONIO MEDA - OAB:6.320/PR

 Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 19/06/2018 às 17 horas, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 147456 Nr: 2747-58.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPIS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONER SIQUEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 26/06/2018 às 9:30h, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 137274 Nr: 9250-32.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA PRATES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONER SIQUEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 26/06/2018 às 9:30h, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119262 Nr: 9512-16.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONER SIQUEIRA DOS SANTOS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 109 de 588



 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 26/06/2018 às 9:30h, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 57374 Nr: 1202-60.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLI DOMINGOS CARLOTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES E DA SILVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 

546-A-MT, LIDIANE LOCATELLI - OAB:17.381, ZILTON MARIANO DE 

ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE LOCATELLI - 

OAB:17.381, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:12614-B, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 Processo nº 1202-60.2010.8.11.0040

Código nº 57374

Vistos, e etc.

Cuida-se de ação de indenização ajuizada por Oli Domingos Carlott em 

face de Guimarães da Silva Ltda. ME, ambos qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos expostos na inicial.

A inicial foi recebida à fl. 244, determinando a citação do requerido.

A requerida apresentou contestação às fls. 249/284.

O autor impugnou a contestação às fls. 302/303.

Foi realizada audiência preliminar, conforme termo juntado às fls. 

314/314vº, momento em que o feito foi saneado, deferindo a produção de 

prova pericial.

Laudo pericial juntado às fls. 363/366.

Determinou-se a realização de audiência de conciliação/mediação à fl. 

374.

A sessão de mediação foi realizada conforme termo às fls. 377/378, 

havendo composição entre as partes para resolução do litigio, requerendo 

a homologação do acordo e consequente extinção.

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.

Sem custas processuais a pagar ou ressarcir, vez que a parte autora é 

beneficiaria da justiça gratuita.

Quanto aos honorários advocatícios, incubirá a cada parte arcar com os 

honorários de seus respectivos patronos.

Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo.

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

Sorriso/MT, 17 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 27065 Nr: 1627-63.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA CARMEM DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, DANILO GUSMÃO PINHEIRO DUARTE - OAB:8086, 

INDIANARA CONTI - OAB:11 097-MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 165375 Nr: 679-04.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA PEREIRA DOS SANTOS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON DE SOUZA ARANTES - 

OAB:10865

 Código Apolo nº: 165375

Vistos, e etc.

Designo audiência para oitiva da testemunha Eliane Pereira dos Santos 

Barros, e do informante José Leandro dos Santos, para o dia 23 de maio 

de 2018, às 14h45min, devendo o senhor oficial de justiça observar o 

endereço de fls. 40 para a intimação.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 20 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 165375 Nr: 679-04.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA PEREIRA DOS SANTOS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON DE SOUZA ARANTES - 

OAB:10865

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos, observando-se a data da conclusão anterior.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Vera-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 165375 Nr: 679-04.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA PEREIRA DOS SANTOS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON DE SOUZA ARANTES - 

OAB:10865

 Autos n° 679-04.2017.811.0040 – Código Apolo: 165375.

 Vistos etc.

 Para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO o dia 10 de Maio de 2017, 

às 13h00min.

 OFICIE-SE ao Juízo Deprecante comunicando acerca da designação da 

solenidade.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.
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 Sorriso/MT., 12 de Abril de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 165375 Nr: 679-04.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA PEREIRA DOS SANTOS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON DE SOUZA ARANTES - 

OAB:10865

 CERTIFICO e dou fé que, na presente data, redesignei a Audiência deste 

processo para o dia 26/09/2017, às 14h30min, conforme determinação da 

magistrada.

__________________

Bruno Binsfeld

Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 165375 Nr: 679-04.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA PEREIRA DOS SANTOS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON DE SOUZA ARANTES - 

OAB:10865

 Código nº 165375

Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, o que 

impossibilitou a realização da audiência anteriormente designada, 

redesigno a audiência para a oitiva no dia 17/08/2017 às 13h30min.

 Oficie-se ao Juízo Deprecante comunicando acerca da redesignação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Sorriso/MT, 30 de maio de 2017.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000874-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. M. K. (RÉU)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 5097 Nr: 611-84.1999.811.0040

 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: AVELER FRANÇA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCINEI NUNES DA SILVA Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:12.433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo a advogada 

Adriana Rodrigues para que devolva imediatamente os autos do processo 

supra identificado, sob pena da aplicação das penalidades do artigo 234, § 

2º e 3º, do CPC.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004247-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PARAMETRO MT INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004247-11.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: PARAMETRO MT INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL Vistos 

etc. Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de 

desistência da ação (Num. 13284282). É o relatório. Decido. A desistência 

da ação provoca a extinção do processo sem resolução do mérito e não 

impede que, futuramente, a parte autora venha outra vez a propor a 

mesma ação. Ante ao exposto, em cumprimento aos limites procedimentais 

do NCPC, determinado pelo artigo 200, parágrafo único, HOMOLOGO, por 

sentença, a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte 

autora, em consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso 

VIII, do NCPC. Custas, pela parte autora. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se, com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002514-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA LENI FORCHESATTO (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 DECISÃO Processo: 1002514-73.2018.8.11.0040. AUTOR: 

LUCIA LENI FORCHESATTO 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 LUCIA LENI 

FOCHESATTO contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 
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irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 13200353, em que 

comprova recebimento do beneficio até 17/05/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002513-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL BATISTA 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 DECISÃO Processo: 1002513-88.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

GENIVAL BATISTA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 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 

GENIVAL BATISTA DE OLIVEIRA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de 

tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 13196266, em que 

comprova recebimento do beneficio até 28/02/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002521-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA RODRIGUES DE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002521-65.2018.8.11.0040. AUTOR: 

MARLUCIA RODRIGUES DE AGUIAR 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 

MARLUCIA RODRIGUES DE AGUIAR contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de 

exercer atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o 

qual cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do 

seu atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria 

por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como 

visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o 

benefício de auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição 
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sumária, e que ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe 

seja concedida de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. É sabido que, para o deferimento da tutela de 

urgência pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em 

exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela pretendida 

encontram-se presentes, devendo os mesmos ser expostos a seguir. 

Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais sejam: I) 

Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) 

Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 13209300, em que comprova recebimento do beneficio 

até 24/10/17. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, 

ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002515-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BEZERRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002515-58.2018.8.11.0040. AUTOR: 

PEDRO BEZERRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por PEDRO 

BEZERRA DA SILVA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 13201062, em que 

comprova recebimento do beneficio até 08/02/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006489-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTIM COSTA MOTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006489-40.2017.8.11.0040. AUTOR: 

VALENTIM COSTA MOTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por VALENTIM 

COSTA MOTA 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 
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previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 11140490, em que 

comprova recebimento do beneficio até 24/11/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. No mais, 

aguarde-se a juntada de contestação pelo requerido ou o transcurso do 

prazo para apresentação. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006491-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ADAO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006491-10.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ROBSON ADAO RODRIGUES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão 

de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

ROBSON ADÃO RODRIGUES contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 11141074, em que 

comprova recebimento do beneficio até 17/02/2015. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 51259 Nr: 1542-38.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA NOGUEIRA CRISTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TERRAPLANAGEM CENTRO OESTE LTDA, 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - 

OAB:19.731/MT, ALEX SANDRO MONARIN - OAB:7874-B, CEZAR 

VIANA LUCENA - OAB:19417/O, DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS - 

OAB:12671, EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - OAB:18159, ÉSLEN 

PARRON MENDES - OAB:17909, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, LUCAS 

COLDEBELLA - OAB:21969/O, MARCOS VINICIUS MENDES DE 

MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação, foi interposto 

tempestivamente. Razão pela qual, impulsiono os autos ao requerente para 

querendo no prazo legal apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 84117 Nr: 3291-22.2011.811.0040

 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: LAIR ROVEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, 

PAULO AIRTON BORTOLO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DE MATO GROSSO -37ª CIRETRAN, ESTADO DE MATO GROSSO, JILMAR 

SOUSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR SOARES DE AMORIM 

SILVA - OAB:18239, CASSIANO FERNANDES DA SILVA - OAB:9016, 

GUILHERME ANIBAL MONTENARI - OAB:17165, JAIME SECUNDINO 

HIPOLITO NETO - OAB:8.883, JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT, KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO 

ESPIRITO SANTO - OAB:14133/O, LAURA AMARAL VILELA - 

OAB:9303/MT, LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - OAB:13161, 

LUCAS OSVIANI - OAB:13920/MT, LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN - 

OAB:14222, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746, MARIO 

MARCIO DE LARA SORIANO - OAB:3946/O, NEWTON ACUNHA ROCHA 

- OAB:5489-B, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, ROGERIO BORGES CARDOSO - OAB:18305/O

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação, foi interposto 

tempestivamente. Razão pela qual, impulsiono os autos ao requerente para 

querendo no prazo legal apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 90657 Nr: 2290-65.2012.811.0040

 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: LFDO, MARLI TERESINHA FILIPINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO 

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BARBOZA ROCHA - 

OAB:19067-O, Érica Alves Diniz Porfirio - OAB:14027-MT, RUI 

CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B, VOLMIR RUBIN - 

OAB:13078/MT, WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSENIR TEIXEIRA - 

OAB:OAB/SP 125.253, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - 

OAB:8196

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação, foi interposto 

tempestivamente. Razão pela qual, impulsiono os autos ao requerente para 

querendo no prazo legal apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 98464 Nr: 1027-61.2013.811.0040

 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: MVDS, MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação, foi interposto 

tempestivamente. Razão pela qual, impulsiono os autos ao requerente para 

querendo no prazo legal apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 119643 Nr: 10114-07.2014.811.0040

 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: LEONE MARQUES

 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:

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação, foi interposto 

tempestivamente. Razão pela qual, impulsiono os autos ao requerente para 

querendo no prazo legal apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 124307 Nr: 2011-74.2015.811.0040

 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: JUNIOR DA SILVA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GOMES, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, LUCAS COLDEBELLA - OAB:21969/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO REBELLATO 

ZORZETO - OAB:14.338-A

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação, foi interposto 

tempestivamente. Razão pela qual, impulsiono os autos ao requerente para 

querendo no prazo legal apresentar contrarrazões.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003209-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLA TECNICA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES LKS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Processo nº. 1003209-61.2017.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a 

Devolução da Carta Precatória constante do ID nº 12494225, bem como 

sobre os rumos da execução, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º). Sorriso, 24 de maio de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003273-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO BATISTA ALVES DOS SANTOS (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:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003273-08.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 
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DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JUCELINO BATISTA ALVES DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A I 

– O pedido de redesignação do ato não está amparado em qualquer 

elemento de prova, como exige o art. 362, §1º, do NCPC. Assim sendo, 

resta que a parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à 

audiência de instrução e julgamento, razão pela qual, com fundamento no 

art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem 

julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, 

art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – Publicada em audiência, 

presentes intimados. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo 

das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 

da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004503-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI DA CRUZ ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1004503-51.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial feito pela parte executada nos ID nº 

13285261, no prazo de 05 dias, devendo informar a conta para 

transferência, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 24 de 

maio de 2018. Elite Capitanio,Gestora Judicial

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002579-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SOARES DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002579-68.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDIO SOARES DOS 

SANTOS FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, 

da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). SORRISO, 24 de 

maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006334-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA PERES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006334-37.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIANA APARECIDA PERES 

DA CRUZ REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Narra a parte autora, LUCIANA APARECIDA PERES DA CRUZ, que foi 

surpreendida com a informação de que consta a inserção do seu nome no 

banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Diz desconhecer a 

inscrição no valor de R$204,63 em relação ao contrato 129381510, vez 

que não possuí vínculo comercial com a requerida. Requer a procedência 

da ação para que seja declarada a inexistência de débito, com a imediata 

retirada do seu nome dos OPC’s e o pagamento de danos morais em valor 

equivalente a 15 (quinze) salários mínimos. A requerida afirma ter havido 

regular contratação e prestação de serviços, sendo a inscrição realizada 

exercício regular de direito. Afirma que as telas sistêmicas devem ser 

aceitas como meio de prova válido. Diz que a parte autora não quitou os 

débitos referentes aos serviços contratados. Diz que houve renegociação 

do débito e inclusive contratação de canais “à la carte”. Pugna pela 

improcedência da demanda. Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Pois bem, quanto ao mérito, 

houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante 

do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado 

pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma, sendo de fácil 

alteração pela requerida as informações lá inseridas. Ademais, por se 

tratar de instalação de TV por assinatura, fácil seria colher a assinatura 

da parte autora em um contrato físico, ordem de instalação de serviços, 

etc. Ainda, tendo afirmado que houve renegociação de débitos, poderia ter 

juntado a gravação de tal ligação, o que também não fez. Assim, não há 

os autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do 

valor cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo 

que declaro a cobrança inexigível. Se houve fraude, certamente ela se 

deu por falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos 

falhos de contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à 

mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro 

dados fidedignos de contratação. Ainda, plenamente aceitável a 

contratação verbal, mas a mesma deve ser provada com o mínimo de 

elementos, o que não ocorreu nos autos. Por todo o exposto, a inscrição 

do nome da requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza 

comportamento ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de 

indenizar. A inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito 
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caracteriza, por si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. 

RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE 

PROVA POR PARTE DA EMPRESA DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. 

MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No 

caso dos autos, a parte ré aduz que a inscrição do nome da autora no rol 

de inadimplentes é decorrente da contratação de serviços de telefonia em 

nome da mesma. Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento 

capaz de comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Deve-se levar em conta que apesar da inscrição realizada ter sido 

a primeira, possui a parte autora outras duas inscrições posteriores, as 

quais constato analisando o sistema do SPC a que este juízo tem acesso, 

de modo que seu nome não é tão imaculado como salienta ser. Vale 

ressaltar, por oportuno, que não há nos autos demonstração de inscrição 

preexistente e ativa quando da inscrição ora impugnada, o que afastaria a 

condenação por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito de R$204,63 em 

relação ao contrato 129381510, determinando a baixa definitiva do nome 

da autora dos cadastros restritivos, confirmando a liminar anteriormente 

deferida; b) Condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil 

reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre tal valor correção 

monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) 

e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 

do STJ); Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado 

Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 22 de maio de 2018. Janaína 

L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

24 de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006339-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINETH BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006339-59.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LUSINETH BARROS DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Narra a parte 

autora, LUSINETH BARROS DA SILVA, que foi surpreendida com a 

informação de que consta a inserção do seu nome no banco de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito. Diz desconhecer a inscrição no valor 

de R$293,19 em relação ao contrato 151472154, vez que não possuí 

vínculo comercial com a requerida. Requer a procedência da ação para 

que seja declarada a inexistência de débito, com a imediata retirada do seu 

nome dos OPC’s e o pagamento de danos morais em valor equivalente a 

15 (quinze) salários mínimos. A requerida afirma ter havido regular 

contratação e prestação de serviços, sendo a inscrição realizada 

exercício regular de direito. Afirma que as telas sistêmicas devem ser 

aceitas como meio de prova válido. Diz que a parte autora não quitou os 

débitos referentes aos serviços contratados. Discorre acerca da 

necessidade de quebra de sigilo bancário e telefônico da parte autora 

para provar a contratação. Pugna pela improcedência da demanda. 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme 

orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 
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EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma, sendo de fácil alteração pela requerida as informações lá 

inseridas. Ademais, por se tratar de instalação de TV por assinatura, fácil 

seria colher a assinatura da parte autora em um contrato físico, ordem de 

instalação de serviços, etc. Assim, não há os autos prova da legalidade 

da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois ausente 

prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a cobrança 

inexigível. Se houve fraude, certamente ela se deu por falha nos 

procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Ainda, plenamente aceitável a contratação 

verbal, mas a mesma deve ser provada com o mínimo de elementos, o que 

não ocorreu nos autos. Ainda, quebra dos sigilos bancários e telefônicos 

é medida extrema, não sendo possível utilizá-la em casos como o dos 

autos para provar uma contratação. Se a parte requerida tivesse sido 

mais diligente quando da suposta venda, certamente possuiria a 

comprovação da contratação para apresentar. Entretanto, no caso 

concreto improcede o pedido de reparação por danos morais, pois no 

momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte autora outras 

inscrições preexistentes, conforme se verifica através de consulta ao 

SPC. Verifico através do sistema do SPC que possui a parte outras 10 

inscrições preexistentes e 3 inscrições posteriores. Tal entendimento já 

está consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual 

transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade de 

débito de R$293,19 em relação ao contrato 151472154, determinando a 

baixa definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos, confirmando 

a liminar anteriormente deferida; Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 22 de 

maio de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 24 de maio de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006342-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIA PINTO RIBEIRO CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006342-14.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JUCILEIA PINTO RIBEIRO 

CESAR REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, 

JUCILEIA PINTO RIBEIRO CESAR, que foi surpreendida com a informação 

de que consta a inserção do seu nome no banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito. Diz desconhecer a inscrição no valor de R$84,58 em 

relação ao contrato 0256651468, vez que não possui vínculo comercial 

com a requerida. Requer a procedência da ação para que seja declarada 

a inexistência de débito, com a imediata retirada do seu nome dos OPC’s e 

o pagamento de danos morais em valor equivalente a 15 (quinze) salários 

mínimos. A requerida afirma ter havido regular contratação e notória 

prestação de serviços, sendo a inscrição realizada exercício regular de 

direito. Diz que a parte autora não quitou os débitos referentes aos 

serviços contratados. Aduz a possibilidade de fraude. Junta faturas que 

demonstram extensa utilização de uma linha telefônica. Pugna pela 

improcedência da demanda. Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Pois bem, quanto ao mérito, 

houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante 

do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado 

pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 
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INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma, sendo de fácil 

alteração pela requerida as informações lá inseridas. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do valor 

cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo que 

declaro a cobrança inexigível. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Ainda, plenamente aceitável a contratação 

verbal, mas a mesma deve ser provada com o mínimo de elementos, o que 

não ocorreu nos autos. Entretanto, no caso concreto improcede o pedido 

de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu tal 

inscrição, possuía a parte autora outras inscrições preexistentes, 

conforme se verifica através de consulta ao SPC. Verifico através do 

sistema do SPC que possui a parte outras 5 inscrições preexistentes. Tal 

entendimento já está consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de 

Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade de 

débito de R$84,58 em relação ao contrato 0256651468, determinando a 

baixa definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos, confirmando 

a liminar anteriormente deferida; Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 22 de 

maio de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 24 de maio de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005046-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CARDOSO JOAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005046-54.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FERNANDO CARDOSO JOAO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora, FERNANDO CARDOSO 

JOÃO, que foi surpreendido com uma inscrição indevida do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Nega ter qualquer dívida com a requerida. 

Aduz que nunca fora notificado acerca da inscrição realizada. Requer 

seja declarada a inexistência de débitos, bem como seja condenada a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$10.000,00. A requerida sustenta, preliminarmente, inépcia da petição 

inicial por não estar o comprovante de endereço juntado no nome da parte 

autora. No mérito afirma ter havido regular contratação e notória prestação 

de serviços. Diz que as cobranças tratam-se de exercício regular de 

direito. Argumenta acerca da ausência de dano moral. Afirma que 

inicialmente houve a contratação na modalidade pré-paga, de modo que 

não há contrato escrito a ser apresentado. Primeiramente, refuto a 

preliminar de inépcia da petição inicial, pois o artigo 319 do NCPC não traz 

como requisito indispensável a juntada de comprovante de endereço Pois 

bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus da 

prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a 

licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme orientação 

jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

- EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 

provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 
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cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma, sendo de fácil 

alteração os dados ali inseridos pela própria reclamada. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do valor 

cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo que 

declaro a cobrança inexigível. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Entretanto, no caso concreto improcede o 

pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu 

tal inscrição, possuía a parte autora outras inscrições preexistentes, 

conforme se verifica através do extrato por ela juntado com a inicial. Tal 

entendimento já está consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de 

Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade de 

débito de R$139,99 em relação ao contrato 0278911575, determinando a 

baixa definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos, confirmando 

a liminar anteriormente deferida; Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 23 de 

maio de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 24 de maio de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006327-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FAUSTO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006327-45.2017.8.11.0040. REQUERENTE: TIAGO FAUSTO COSTA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Decido a lide, com dispensa do 

relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a parte autora, TIAGO FAUSTO 

COSTA, que foi surpreendida com a informação de que consta a inserção 

do seu nome no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Diz 

desconhecer a inscrição no valor de R$326,06 em relação ao contrato 

0239028683, vez que não possui vínculo comercial com a requerida. 

Requer a procedência da ação para que seja declarada a inexistência de 

débito, com a imediata retirada do seu nome dos OPC’s e o pagamento de 

danos morais em valor equivalente a 15 (quinze) salários mínimos. A 

requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, apresentou contestação, alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Pois 

bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, 

diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro 

impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE 

TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS 

VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contrato de adesão assinado pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma. 

Cabe referir, por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado 

aos autos se assemelha com as demais assinaturas da requerente 

constante em outros documentos nos processo, em especial com a 

assinatura da carteira de trabalha cuja cópia acompanha a inicial e, ainda, 

por ter a requerida anexado cópias dos documentos pessoais da parte 

autora, reforçou a tese de que houve realmente contratação. Assim, tenho 
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que supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. Cabe 

referir que além de a assinatura no contrato ser idêntica as demais 

assinaturas dos autos, não há notícia de furto dos documentos pessoais 

da autora. Por fim, restou evidenciado que a reclamante maliciosamente 

alterou a verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material, 

sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação 

da documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com 

seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Considerando a litigância de má-fé da 

reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor 

correspondente a 3% (três por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81), 

este fixado em R$14.055,00, bem como ao pagamento das custas 

processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 10% (dez) por cento do valor 

da causa. A cobrança dos honorários arbitrados e das custas 

processuais, contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 98, §3º, 

do NCPC, porquanto defiro à reclamante os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. A suspensão não alcançará, contudo, a cobrança da 

multa prevista no art. 81 do NCPC (artigo 98, §4º). Remeto à apreciação do 

MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente projeto 

de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Sorriso/MT, 23 de maio de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga. 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 24 de maio de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003913-74.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ADRIEL FERREIRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Narra a parte autora, ADRIEL FERREIRA DOS SANTOS, que foi 

surpreendido com uma inscrição indevida do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Nega ter qualquer dívida com a requerida. Aduz que 

nunca fora notificado acerca da inscrição realizada. Requer seja 

declarada a inexistência de débitos, bem como seja condenada a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$10.000,00. A requerida, sustenta, preliminarmente inépcia da petição 

inicial por faltar comprovante de endereço em nome da parte autora. No 

mérito, afirma ter havido regular contratação e notória prestação de 

serviços. Diz que as cobranças tratam-se de exercício regular de direito. 

Argumenta acerca da ausência de dano moral. Discorre acerca da 

possibilidade de contrato verbal. Primeiramente, refuto a preliminar de 

inépcia da petição inicial, pois o artigo 319 do NCPC não traz como 

requisito indispensável a juntada de comprovante de endereço Pois bem, 

quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: 

CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 

provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 

cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do valor 

cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo que 

declaro a cobrança inexigível. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 
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razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Deve-se levar em conta que apesar de ser a primeira inscrição, 

possui a parte autora outras inscrições posteriores, não sendo seu nome 

tão imaculado como salienta ser. Vale ressaltar, por oportuno, que não há 

nos autos demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria a 

condenação por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito com relação ao 

contrato nº 0255873346, no valor de R$306,72, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos; b) Condenar a 

requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a 

contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a 

contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 24 de maio de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 24 de maio de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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VIVO S.A. (REQUERIDO)
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(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003914-59.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JEFERSON RIBEIRO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Narra 

a parte autora, JEFERSON RIBEIRO, que foi surpreendido com uma 

inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nega 

ter qualquer dívida com a requerida. Aduz que nunca fora notificado 

acerca da inscrição realizada. Requer seja declarada a inexistência de 

débitos, bem como seja condenada a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. A requerida, 

afirma ter havido regular contratação e notória prestação de serviços, 

com relação a uma linha telefônica número 66999349600, conta já 

cancelada e sem débitos em aberto. Diz que as cobranças tratam-se de 

exercício regular de direito. Argumenta acerca da ausência de dano moral. 

Afirma que inicialmente houve a contratação na modalidade pré-paga, de 

modo que não há contrato escrito a ser apresentado, e que houve 

migração da linha telefônica, o que foi aceito pela parte autora. Diz que a 

inclusão foi feita por terem sido os serviços prestados efetivamente 

utilizados sem que tenha havido contraprestação. Pois bem, quanto ao 

mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, 

diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro 

impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE 

TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS 

VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do valor 

cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo que 

declaro a cobrança inexigível. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 
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ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria a condenação 

por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito com relação ao 

contrato nº 0223177609, no valor de R$108,05, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos; b) Condenar a 

requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo IGP-M a 

contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a 

contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 24 de maio de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 24 de maio de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006320-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON DA ROCHA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006320-53.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MAICON DA ROCHA 

CARVALHO REQUERIDO: CLARO S.A. Narra a parte autora, MAICON DA 

ROCHA CARVALHO, que foi surpreendido com uma inscrição indevida do 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Alega que ao fazer compras 

na cidade fora surpreendido com a negativa de crédito ante a inscrição 

realizada. Nega ter qualquer dívida com a requerida. Aduz que nunca fora 

notificado acerca da inscrição realizada. Requer seja declarada a 

inexistência de débitos, bem como seja condenada a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. A 

requerida afirma ter havido regular contratação e notória prestação de 

serviços. Diz que as cobranças tratam-se de exercício regular de direito. 

Refere que houve contratação de um plano controle cujo terminal possuía 

o número 66-9222-172666-9222-1726 . Argumenta acerca da ausência de 

dano moral. Discorre acerca da possibilidade de contrato verbal. Pois bem, 

quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: 

CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 
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da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 

provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 

cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do valor 

cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo que 

declaro a cobrança inexigível. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Deve-se levar em conta que apesar de ser a primeira inscrição, 

possui a parte autora outras inscrições posteriores (efetuadas por 

Comercial Aliança Alumínios), não sendo seu nome tão imaculado como 

salienta ser. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria a condenação 

por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito com relação ao 

contrato nº 118402107, no valor de R$82,88, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos; b) Condenar a 

requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a 

contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a 

contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 24 de maio de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 24 de maio de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito. Call Send SMS Add to Skype You'll need 

Skype CreditFree via Skype

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 148927 Nr: 3577-24.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIO FELIPE LEITE DA SILVA, VALDINEI 

RODRIGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502, JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para o 

fim de: a) CONDENAR os réus Kaio Felipe Leite da Silva e Valdinei Rodrigo 

da Silva, devidamente qualificados, pela prática da infração penal de 

tráfico ilícito de entorpecentes, na forma prevista no art. 33 ‘caput’ da Lei 

n.º 11.343/2006;b) ABSOLVER o réu Valdinei Rodrigo da Silva, 

devidamente qualificado, da acusação da prática do crime de petrechos 

para o tráfico [art. 34, ambos da Lei n.º 11.343/2006], com lastro no art. 

386, inciso III do Código de Processo Penal.Passo, portanto, como forma 

de dar vazão ao princípio da individualização da pena, de estirpe 

constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da CRFB/88], à dosimetria da sanção 

penal a ser infligida aos requeridos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 146907 Nr: 2442-74.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETIENIO SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 Ação Penal nº 2442-74.2016.811.0040 Código 146907

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Réu: Etienio Souza da Silva

Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de ETIENIO SOUZA DA SILVA, 

devidamente qualificado nos autos, por infração ao artigo 15 da Lei n.º 

10.826/03, eis que, no dia 28 de fevereiro de 2016, por volta das 

03h50min., em via pública, na Avenida Blumenau, nesta cidade e comarca 

de Sorriso/MT, teria efetuado disparos de arma de fogo em lugar habitado, 

mediante a utilização de 01 (uma) pistola semiautomática, calibre .390 ACP, 

da marca Taurus, com número de série KIY 54460.

 A denúncia foi recebida em 22 de junho de 2016 (fl. 50).

Resposta escrita apresentada às fls. 53/61.

Foi realizada audiência de instrução às fls. 85/89, oportunidade em que 

foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o acusado.

O Ministério Público apresentou memoriais às fls. 90/95, pugnando pela 

condenação do acusado no crime descrito no art. 15 da Lei n.º 10.826/03, 

nos moldes da denúncia.

 Por sua vez, a defesa apresentou memoriais às fls. 96/104, arguindo, 

preliminarmente, inépcia da denúncia e nulidade por ausência de advogado 

no inquérito policial. Requereu absolvição do acusado, argumentando que 

inexiste nos autos comprovação efetiva de que o réu tenha praticado o 

crime de disparo de arma de fogo.

 Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

I. Questão de Ordem.

 I.I. Arguição de Ilegalidade da prova obtida mediante a violação de 

domicílio.

 Primeiramente, no que diz respeito à preliminar arguida sob o signo da 

inépcia da denúncia, suscitada por parte da defesa técnica do requerido, 

arrazoada sob o fundamento de que a denúncia não descreve, de forma 

individualizada, a conduta desenvolvida pelo réu, considero que está 

fadada ao insucesso. Deveras, de acordo com o feitio da norma de 

regência, a proposta acusatória (denúncia ou queixa-crime), como 

instrumento desencadeador da instauração da ação penal e delimitador da 

persecução penal, deve exprimir, de maneira analítica, exposição 

demonstrativa e narrativa do fato criminoso, na exata medida em que deve 

assinalar todas as circunstâncias que permearam a dinâmica e a 

cronologia da ação delituosa, por intermédio do detalhamento das 

elementares circunstanciais relevantes que integraram os acontecimentos 

— descrição da ação transitiva, quem a praticou (‘quis’), os meios 

empregados (‘quibus auxiliis’), o dano causado (‘quid’), os motivos (‘cur’), 

a maneira por que a praticou (‘quomodo’), o lugar onde o praticou (‘ubi’) e 

as condições de tempo (‘quando’).

Embora a proposta acusatória não preceitue, como condição 

indispensável, narrativa de trama/enredo complexa (pelo contrário, a 

denúncia ou queixa-crime devem primar pela concisão, clareza e 

objetividade), exige-se, no entanto, tão somente que se limite a apontar as 

circunstâncias imprescindíveis à caracterização da infração penal e a 

indicação da maneira como o réu concorreu para a execução do crime. 

Deve materializar, como forma de prestar-se reverência ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, da ampla defesa, do contraditório e do 

devido processo legal [art. 1.º, inciso III e art. 5.º, incisos LIV e LV, ambos 

da CRFB/88], o repertório de circunstâncias identificadoras do crime e o 

papel desenvolvido pelo acusado, para efeito de proporcionar a exata 

compreensão dos limites e da extensão da acusação e viabilizar a defesa 

do réu.

Nesta toada, exatamente nesse compasso de ideias, ao esmiuçar o 

material cognitivo engendrado na relação processual, denota-se, 

principalmente da dicção da denúncia, que a proposta acusatória 

descreve, de modo ordenado, objetivo e inteligível, as circunstâncias 

elementares do fato criminoso e expõe, de forma individualizada e 

detalhada, a ação criminosa protagonizada por parte do requerido, o quê 

desfaz/rechaça a caracterização da tese de inépcia da denúncia.

No mesmo sentido, no que tange à arguição de nulidade por ausência de 

advogado no inquérito policial, penso que está fadada ao insucesso. É 

que, exatamente porque o inquérito policial caracteriza-se como mero 

procedimento informativo, desprovido de rito formal, conclui-se que 

eventuais máculas existentes no seu conteúdo não detêm o condão de, 

por si só, contaminar a futura ação penal [cf.: STF, Agravo Regimental no 

Agravo de Instrumento n.º 687.893/PR, 1.ª Turma, Relator: Ministro Ricardo 

Lewandowski, julgado em 26/08/2008; STF, Habeas Corpus n.º 83.921/RJ, 

1.ª Turma, Relator: Ministro Eros Grau, julgado em 03/08/2004]. Logo, 

denota-se que eventual ilegalidade, fruto da falta de advogado, durante a 

realização do interrogatório do réu no âmbito do inquérito policial, não tem 

a capacidade de gerar a nulidade na ação penal.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o 

seguinte aresto:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO 

OCORRÊNCIA. PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. 

TESTEMUNHOS RATIFICADOS NA VIA JUDICIAL SOB O MANTO DO 

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 2. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. 1. Não há se falar em violação ao art. 155 do Código de 

Processo Penal haja vista a decisão condenatória não estar fundada 

exclusivamente em prova inquisitorial, porquanto baseada também em 

outros elementos de prova colhidos sob crivo do contraditório e da ampla 

defesa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no 

AREsp: 9860 AC 2011/0080394-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 02/04/2014)

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais, senão vejamos:

“(...) Tem valor probante a confissão extrajudicial devidamente 

testemunhada, se não contrariada por outras provas. Admite-se a 

condenação baseada no conjunto probatório formado por testemunhos de 

policiais que efetuaram a prisão, sendo que a condição funcional não 

induz à presunção de invalidade, mormente se inexiste prova nos autos de 

que eles tivessem quaisquer motivos para incriminar o réu”. (TJMT - Ap 

24946/2008, DES. JOSÉ LUIZ DE CARVALHO, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 30/06/2008, Publicado no DJE 10/07/2008)

“(...) 1- Não há se cogitar em nulidade do interrogatório extrajudicial por 

ausência de Advogado na realização do ato, tendo em vista ser o Inquérito 

Policial peça meramente informativa (...)”. (TJ-MG - APR: 

10145150000191001 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 

Data de Julgamento: 07/11/2017, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA 

CRIMINAL, Data de Publicação: 17/11/2017)

“(...) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE 

NULIDADE DE INTERROGATÓRIOS POLICIAIS POR AUSÊNCIA DE 

ADVOGADO. A ausência de advogado acompanhando o réu no seu 

interrogatório perante a autoridade policial não configura qualquer 

irregularidade (tampouco acarreta a nulidade do ato). Caso concreto em 

que, ademais, não houve prejuízo, pois o flagrado permaneceu em silêncio 

(...)”. (TJ-RS - HC: 70076904549 RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Data 
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de Julgamento: 22/03/2018, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 27/03/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO NO 

INTERROGATÓRIO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. GARANTIA 

CONSTITUCIONAL DE PERMANECER EM SILÊNCIO. NULIDADE DO ATO. 

INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 

MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. I - Não acarreta nulidade o 

fato de realizar o interrogatório do acusado na fase inquisitorial, sem a 

presença de advogado, pois não há exigência legal neste sentido e 

também não houve ofensa à garantia constitucional de permanecer em 

silêncio, sob o fundamento de que foi vítima de coação, por ausência de 

comprovação de elementos concretos de que tenha sofrido qualquer 

lesão ou ameaça por parte dos policiais (...)”. (TJ-GO - APR: 

02716935420088090034, Relator: DES. JOAO WALDECK FELIX DE 

SOUSA, Data de Julgamento: 01/03/2018, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: DJ 2478 de 04/04/2018)

“(...) Não se verifica nulidade na ausência de advogado para defender o 

paciente no inquérito policial, porquanto se trata de procedimento 

administrat ivo inquisi tor ial  ( . . . )” .  (TJ-DF 20160020162519 

0017759-49.2016.8.07.0000, Relator: JOSE CARLOS SOUZA E AVILA, 

Data de Julgamento: 09/06/2016, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 

Publicado no DJE: 14/06/2016. Pág.: 269/289)

Em suma, não se acolhe alegação de nulidade por ausência de curador na 

fase do inquérito policial, pois tal falta não implica na nulidade não só 

porque não demonstrado efetivo prejuízo, mas, também, porque o inquérito 

policial é peça meramente informativa, que dispensa a defesa e o 

contraditório.

II. Da acusação concernente à prática do crime de disparo de arma de 

fogo.

DA MATERIALIDADE

Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada nos autos, 

notadamente pela análise do auto de prisão em flagrante de fl. 08, do 

boletim de ocorrência de fls. 09/10, do termo de apreensão de fl. 22, do 

laudo pericial de fls. 30/33, bem como pela prova oral colhida ao longo da 

persecução penal. Registre-se que o laudo pericial de fls. 30/42 confirmou 

ser a arma e munições “eficientes para a realização de disparos”.

 DA AUTORIA

A autoria delitiva também é induvidosa.

Para fundamentar meu convencimento, transcrevo o interrogatório do 

acusado e os depoimentos testemunhais, conforme passo doravante a 

expor.

O acusado em seu interrogatório, prestado na fase inquisitiva, (fls. 14/15), 

confessou a autoria do delito. Vejamos:

“(...) que estava na Av. Blumenau com amigos e com o som ligado quando 

chegou um corola e parou de ré para o carro e ligaram o som do carro em 

volume mais alto; que foi se deslocar do local para sua residência por 

conta do som do corola que estava mais alto que do interrogado e foi 

quando um dos integrantes do corola chutou o para-choque traseiro do 

seu carro; que desceu do carro e disse que não precisava daquilo e os 

ocupantes do corola foram pra cima do interrogando que na ocasião 

efetuou um disparo com a arma para cima conforme descreve; que após 

os integrantes do corola se afastaram e foi o tempo que o interrogando 

entrou no carro e saiu; que diz não ter intenção de atirar em nenhuma 

pessoa; que comprou sua arma com intuito de mantê-la em casa para 

defesa por conta de roubos anteriores e que comprou regularmente a 

arma, possuindo o registro; que afirma que sempre anda com a arma no 

carro também por conta de fatos anteriores que já aconteceram”.

 No mesmo sentido, consigno o depoimento da testemunha Marcelo Junior 

Rojas da Silva, em Juízo (fls. 86 e 89), diante do contraditório e da ampla 

defesa, relatou:

“(...) que chegou ao nosso conhecimento e passaram as características 

via 190 que seria um veículo Corsa, vinho; que nos deparamos com as 

características dos suspeitos ali na avenida Blumenau; que procedemos a 

abordagem e encontramos a arma de fogo dentro do veículo; que as 

características bateu tudo; que ele confessou; que ele falou que estava 

naquele bairro novo, lá no Jardim dos Ipês, que tava lá curtindo com uns 

amigos e que um cara com um porte físico maior do que ele, veio para lhe 

bater então ele pegou a arma e deu uns tiros para cima; que ele fala que 

foi para o alto; (...) que ele tava com o veículo transitando; (...)”.

Por fim, colaciono o depoimento da testemunha Policial Militar Izaias Moura, 

que em Juízo (fls. 87 e 89) afirmou:

“(...) que foi comunicado via rádio de que uma pessoa que estava no 

Corsa vermelho hatch tinha efetuado algum disparo na avenida Blumenau; 

que de posse dessas informações nós saímos em diligências; que bem em 

frente aonde hoje existe uma casa de música chamada “musik” a gente 

visualizou esse veículo com as mesmas características e fizemos a 

abordagem; (...) que ele confessou o disparo e disse que a arma estava 

no interior do carro; que ele falou que o disparo foi porque discutiu com 

outra pessoa e fez os disparos para afastar essas pessoas; (...) que era 

uma pistola .380 e tinha onze munições intactas; (...)”.

Como se vê, as provas carreadas aos autos demonstram, sem dúvidas, 

que o acusado efetuou disparos com arma de fogo em via pública, tendo 

este praticado a conduta tipificada no artigo 15, caput, da Lei n. 

10.826/2003.

É certo que o julgador ao proferir seu decisum deve estar munido de ampla 

sensibilidade, verificando com peculiar atenção as provas coligidas, a fim 

de que sua sentença não seja fonte de injustiça, sobretudo, no momento 

de aferir a culpabilidade do acusado.

 A confissão, nos termos do artigo 197 do Código de Processo Penal, terá 

o seu valor de acordo com os critérios adotados para os outros elementos 

de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as 

demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe 

compatibilidade ou concordância.

Logo, extrai-se que a confissão como matéria de prova pode e deve ser 

utilizada tanto a que foi feita na fase policial como em Juízo, desde que se 

leve em conta à análise do conjunto probatório no processo.

No caso em desfile, a confissão feita nas duas fases processuais vem 

corroborada por outras provas que ressaem dos autos, máxime aos 

depoimentos testemunhais, inclusive com uma testemunha visual, 

somando-se às provas da materialidade, nos termos já ressaltados.

Eis as provas coligidas durante a instrução criminal. Assim, exsurge do 

conjunto probatório que restou bem comprovado o elemento subjetivo do 

crime descrito na denúncia, representado pela vontade livre e consciente 

do acusado em efetuar disparo de arma de fogo.

Desta feita, uma vez demonstradas a autoria, materialidade do delito e a 

culpabilidade do réu, mister se faz condená-lo na pena do art. 15 da Lei 

n.º 10.826/03, motivo pelo qual passo à dosimetria da pena, conforme o 

critério trifásico descrito no art. 68 do Código Penal.

Atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da 

dosimetria da pena privativa de liberdade, analisando as circunstâncias 

judiciais ali elencadas, mantenho a pena no mínimo legal. Denoto que o réu 

agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não há 

histórico de antecedentes negativos, e poucos elementos foram coletados 

para se aferir sua conduta social e personalidade; o motivo do crime não 

ultrapassa a barreira de sua própria tipicidade; já as circunstâncias do 

delito são normais ao tipo; e não houve consequências mais graves que 

as já previstas na própria tipicidade. Por fim, não há que se falar em 

comportamento do ofendido, ante a natureza do bem jurídico tutelado. 

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de 

reclusão, a qual tenho como necessária e suficiente à reprovação e 

prevenção do crime.

Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro a ocorrência de 

circunstâncias agravantes. D’outra banda, observa-se que o requerido 

confessou a autoria do delito [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal], 

cuja análise já foi realizada. Contudo, não obstante tenha posicionamento 

pessoal em rota de contraposição, cedo espaço ao torrencial 

entendimento jurisprudencial que preconiza que a incidência da 

circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do 

mínimo legal [Súmula n.º 231 do STJ]. Deixo, portanto, à luz de tais 

premissas, de concretizar a implementação da circunstância atenuante, de 

tal sorte que deverá ficar a pena provisória fixada no patamar equivalente 

a 02 (dois) anos de reclusão.

Por fim, na terceira fase, constato a inexistência de causas de diminuição 

e aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de 

liberdade do réu em 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 

(dez) dias-multa.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e 

assim o faço para CONDENAR o acusado ETIENIO SOUZA DA SILVA, 

qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 

02 (dois) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) 

dias-multa, por infração ao artigo 15 da Lei n.º 10.826/03. Fixo o valor do 

dia-multa à base de (1/30) um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo 

dos fatos, na forma do art. 49, § 1º, do Código Penal, atualizável na 

execução.
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Em atenção ao que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea ‘c’ do Código Penal, 

tendo-se em conta que o acusado é primário, fixo o REGIME ABERTO para 

o início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta.

Presentes as condições do art. 44 do Código Penal, ORDENO a 

substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de 

direitos [art. 44, § 2.º do Código Penal], a seguir delineadas: a) prestação 

de serviços à comunidade ou à entidades assistenciais, de acordo com as 

aptidões do réu, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação; 

devendo perdurar, sua duração, pelo mesmo período indicado para pena 

privativa de liberdade substituída, sendo facultado ao condenado cumpri-la 

em prazo menor, na forma do disposto nos art. 46, § 4.º c/c o art. 55 

ambos do Código Penal; b) prestação pecuniária [art. 45, § 1.º do Código 

Penal], consistente no pagamento do valor equivalente à fiança paga às 

fls. 18, ou sua destinação, ao Conselho da Comunidade de Sorriso.

Condeno o réu no pagamento das custas judiciais podendo ser 

concedidos o benefício da assistência judiciária gratuita, em sede de 

execução penal [art. 804 do Código de Processo Penal; art. 3.º, inciso II e 

§ 1.º da Lei Estadual n.º 7.603/2001].

Com relação à arma apreendida [PISTOLA TAURUS, MODELO PT 838, COR 

PRETA OXIDADO, NÚMERO KIY54460], auto de apreensão na fl. 22, 

considerando o teor do ofício de fls. 137/138, tenho que o disposto no item 

“b” da decisão de fl. 85 NÃO choca com os procedimentos já adotados 

pela PF, vez que informa haver procedimento administrativo de cassação 

da autorização da posse da referida arma, o que impede a emissão da 

necessária guia de trânsito e, portanto, a efetiva restituição, vez que o 

Juízo jamais determinou tal medida (restituição) sem estrito cumprimento 

das demais exigências legais, restando, portanto, prejudicado o pedido da 

defesa de fls. 105/106. Assim, oficie-se a autoridade policial de fls. 

137/138, informando que NÃO houve a alegada (pelo agente Nilo Brazi 

Dayoub) suspensão condicional do processo, bem como para ciência da 

presente decisão e para que tome as medidas que entender cabíveis.

Confirmada a sentença em 2ª Instância:

a) preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao 

Departamento de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII do Código de 

Processo Penal];

b) forme-se e remeta-se o processo de execução à Vara das Execuções 

Criminais [art. 105 da Lei n.º 7.210/1984].

Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara 

criminal. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se 

e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 170921 Nr: 3929-45.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DE BARBA, ANDRE RODRIGUES DE 

PAULA, WELLITON JOSE NEPONOCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:30428-PR, ELISIANE BOTTEGA - OAB:8927-E

 Vistos etc.

Em relação ao recurso de apelação interposto pelo acusado MAURÍCIO DE 

BARBA, recebo as razões recursais de fls. 453/512, e as contrarrazões 

apresentadas pelo MPE nas fls. 635/674.

Em relação ao recurso de apelação interposto pela Sra. ANA PAULA 

SAMPAIO DA SILVA [terceira interessada, restituição do bem], recebo as 

razões de fls. 513/523 e documentos de fls. 524/594, bem como, as 

contrarrazões apresentadas pelo MPE nas fls. 595/600.

Em relação ao recurso de apelação interposto pelo MPE, recebo as razões 

recursais de fls. 602/634, bem como, as contrarrazões apresentadas pela 

defesa do acusado Maurício de Barba nas fls. 676/736, e as 

contrarrazões dos acusados André Rodrigues de Paula e Welliton José 

Neponoceno nas fls. 737/773.

Uma vez que todas as partes apresentaram suas razões e contrarrazões 

recursais, remeta-se o presente auto ao Egrégio TJMT para apreciação 

dos recursos interpostos.

Cientifique-se o MPE e intimem-se as Defesas.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 162512 Nr: 10624-49.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR OLIVEIRA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erli Henrique Garcia - 

OAB:20.979-MT, LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - OAB:53.553/SP

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pela defesa do réu Paulo 

Cesar Oliveira Amorim, nas fls. 510/510v, em razão do não recebimento do 

Recurso de Apelação interposto nas fls. 499/500.

Aduz o Ilustre Advogado Dr. Luiz Fernando Cassilhas Volpe, em seu 

pedido de reconsideração de fls. 510/510v, que o prazo para 

apresentação do recurso deu início no primeiro dia útil subsequente, ou 

seja, na segunda-feira, dia 16 de abril de 2018, tendo em vista que a 

Sessão em Plenário ocorreu no dia 13 de abril de 2018 (sexta-feira).

Pois bem.

Verifica-se do último parágrafo da Sentença Condenatória de fl. 488, que 

está restou publicada em plenário, saindo as partes intimadas, tendo ainda 

o MPE e a Defesa assinado a Sentença, conforme se observa das fls. 

486/488v.

Assim, pelos mesmos fundamentos exposto na decisão de fl. 509, não 

acolho o pedido de reconsideração formulado pela defesa do réu Paulo 

Cesar nas fls. 510/510v.

Cientifiquem-se o MPE e a Defesa.

Após, certifique o trânsito em julgado para a Defesa, e cumpra-se com a 

máxima urgência a parte final da sentença de fls. 486/488v.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 104928 Nr: 7995-10.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO LOPES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Vistos.

Em tempo, revogo a decisão de fls. 240.

1 - Relatório

Jose Aparecido Lopes de Medeiros foi condenado como incurso no art. 

14, da Lei n.°10.826/2003, a pena de 02(dois) anos de reclusão.

2 - Fundamento

Ao compulsar o presente caderno processual, não vejo como dar 

continuidade ao mesmo, no sentido de albergar a pretensão executória, 

pois esta encontra óbice intransponível no instituto da prescrição 

retroativa.

 A pena imposta ao reeducando é de 02(dois) anos de reclusão, que, 

conforme previsão do artigo 109, inciso V, do Código Penal, prescreve em 

04 (quatro) anos.

Desse modo, tem-se que entre a data do recebimento da denúncia 

(02/10/2013, fl. 33/34) até o trânsito em julgado da sentença para a 

acusação (06/11/2017, fl. 235), transcorreu o lapso prescricional superior 

a 04 (quatro) anos, não havendo como executar a pena, haja vista ter 

consumado a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Com efeito, a extinção pela prescrição retroativa da pena, regula-se por 

aquela in concreto, portanto, a prescrição da pretensão punitiva, com 

base na pena aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre as datas 

interruptivas.

Nesse sentido trago à baila o entendimento do STJ:

“A prescrição retroativa tem sua sede na pena fixada em concreto pela 

sentença condenatória. Seu prazo, diferentemente da prescrição 

subsequente, é contado para trás, alcançando o passado, sujeitando-se, 

contudo, às causas da interrupção prevista no art. 117, itens I a IV, do 

Código Penal. A caracterização da prescrição retroativa está vinculada a 

duas condições alternativas: a) conformismo da acusação com a pena 

imposta no 1º Grau, pelo que não interpôs recurso; b) recurso improvido 
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da acusação ou, se o foi, o aumento dado à pena não alterou seu prazo 

prescricional. Reconhecida a prescrição retroativa, extingue-se a própria 

pretensão punitiva, isto é, o Estado não tem mais o direito de obter uma 

decisão sobre o crime. Em consequência, não há nenhuma 

responsabilidade a ser exigida do acusado, sem deixar marcas quanto a 

seus antecedentes, sem gerar causa para futura reincidência. Nem 

mesmo haverá o acusado que responder pelas custas do processo e por 

possíveis danos, salvo, em tal hipótese, discussão no cível, por via 

ordinária” (JSTJ 20/447-8)”.

3. Dispositivo.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, com base no art. 

110, § 1º, c/c art. 107, IV, ambos do Código Penal e artigo 61 do Código de 

Processo Penal, JULGO E DECLARO POR SENTENÇA EXTINTA a 

consequente pretensão punitiva do Estado em relação às sanções 

impostas ao reeducando Jose Aparecido Lopes de Medeiros.

De mesmo modo declaro extinta a pena de multa, com fundamento no art. 

114 do Código Penal.

Transitada em julgado esta sentença proceda-se as devidas baixas na 

distribuição, sem a cobrança de emolumentos e/ou custas.

 Determino que o Cartório faça as comunicações de estilo, sobretudo para 

os Institutos de Identificação.

Intime-se o reeducando, na pessoa do seu Ilustre Defensor.

Ciência a o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 100609 Nr: 3389-36.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEGILDES JOAQUIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por sentença, de 

EDEGILDES JOAQUIM DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, 

em virtude de ter-se operado a prescrição da pretensão punitiva em 

abstrato do crime tipificado no art. 28 da Lei 11.343/06, o que faço com 

fundamento no art. 107, inciso IV do Código Penal, art. 61 do Código de 

Processo Penal e art. 30 da Lei 11.343/06.Transitada em julgado esta 

sentença proceda-se as devidas baixas na distribuição, sem a cobrança 

de emolumentos e/ou custas. Determino que o Cartório faça as 

comunicações de estilo, sobretudo para os Institutos de Identificação.Em 

relação aos bens alvo da apreensão de fls. 24, consigno que o mérito da 

foi analisado nos autos Cód. 155291 desta comarca. Declaro esta por 

publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara criminal. Dispensado o 

registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se e Cientifique o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 119756 Nr: 10116-74.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MARQUES SALATI - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Ação Penal nº 10116-74.2014.811.0040 Código 119756

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Réu: Valdir do Nascimento

Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de VALDIR DO NASCIMENTO, 

devidamente qualificados nos autos, por infração aos artigos 304 c.c 297, 

ambos do Código Penal, eis que, no dia 12 de setembro de 2014, por volta 

das 08h40min., na Avenida Tancredo Neves, bairro Centro, nesta cidade e 

comarca de Sorriso/MT, teria feito uso de uma carteira de habilitação falsa 

– documento público.

A denúncia foi recebida em 15/12/2014 (fl. 59).

O réu foi pessoalmente citado em 14/05/2015 (fls. 63/64).

Resposta escrita apresentada à fl. 62.

Foi realizada audiência de instrução às fls. 75/79, oportunidade em que foi 

ouvida a testemunha de acusação e interrogado o acusado.

O Ministério Público apresentou memoriais às fls. 80/84, pugnando pela 

condenação do acusado no crime descrito no art. 304 c.c art. 297, ambos 

do Código Penal, nos moldes da denúncia.

 Por sua vez, a defesa apresentou memoriais às fls. 86/90, alegando falta 

de dolo na conduta do acusado, o que configuraria a atipicidade do 

comportamento e, subsidiariamente, pleiteou pela aplicação da pena no 

mínimo legal.

É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, por meio da qual o 

Ministério Público Estadual imputa ao acusado Valdir do Nascimento a 

prática do delito de uso de documento falso, previsto no art. 304 c.c art. 

297, ambos do Código Penal. Os autos tramitaram regularmente, não 

havendo qualquer irregularidade e/ou nulidade que impeça a prolação da 

sentença, motivo pelo qual passo à análise do mérito.

Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada nos autos, 

notadamente pela análise do auto de prisão em flagrante de fl. 08, do 

boletim de ocorrência de fls. 17/17-v, do termo de exibição e apreensão de 

fl. 18, do laudo pericial de fls. 33/42, bem como pela prova oral colhida ao 

longo da persecução penal. Registre-se que o laudo pericial de fls. 33/42 

confirmou que o documento apreendido em poder do acusado é produto 

de contrafação.

A autoria delitiva também é induvidosa.

Nas duas oportunidades em que ouvido na persecução penal, o réu negou 

a prática do delito, esclarecendo que não tinha conhecimento de que o 

documento era falso. Em solo policial (fls. 15/16), asseverou que: “(...) que 

o interrogado comprou há cerca de nove meses a CNH, de um indivíduo 

desconhecido, onde o indivíduo que o interrogando desconhece veio até 

Sorriso, e pegou o dinheiro do mesmo, a quantia de R$2.000,00 (dois mil 

reais), e retornou cerca de vinte dias após com a CNH; que, esse indivíduo 

disse que a CNH, era “quente” que era “de dentro do Detran”, e então por 

tal motivo o interrogando resolveu comprar a CNH; que o interrogando 

fazia uso diariamente da CNH; que, o interrogando não tinha conhecimento 

que a CNH era falsa; que o interrogando não sabe informar o nome da 

pessoa que lhe vendeu a CNH, e nem sabe onde ele pode ser encontrado” 

(sic). Interrogado em Juízo (fls. 77 e 79), ratificou as declarações 

prestadas em sede investigatória, mantendo a versão de que não tinha 

conhecimento quanto à falsificação da carteira de habilitação de portava.

Ocorre que a tese defensiva não encontra respaldo quando comparada 

com os demais elementos de prova colhidos no feito.

A testemunha Eliel Nascimento dos Santos, agente de trânsito, 

responsável pela abordagem do acusado, confirmou, sob o crivo do 

contraditório (fls. 76 e 79) que, na data dos fatos, em abordagem, o réu 

apresentou o documento falso – carteira nacional de habilitação – cuja 

contrafação restou evidenciada (laudo pericial de fls. 33/42).

Conforme amplo entendimento doutrinário e jurisprudencial, o crime de uso 

de documento falso – art. 304 CP – caracteriza-se quando utilizado 

documento material ou ideologicamente falso em sua destinação 

específica, sendo irrelevante se a apresentação não partiu 

espontaneamente do indivíduo, mas sim de solicitação de autoridade 

pública.

Não obstante a versão defensiva do denunciado de que não tinha 

conhecimento da falsidade da carteira nacional de habilitação, tenho que 

tal argumento não se sustenta, notadamente diante da confirmação do réu 

quanto à aquisição do documento de terceira pessoa, pelo valor certo de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem passar pelos cursos e aulas obrigatórias 

junto às autoescolas regularmente credenciadas, fato amplamente 

conhecido pela população. Assim, tenho que o dolo está configurado, 

afastando-se eventual alegação de erro de tipo. Frise-se, ademais, que 

não se trata de falsificação grosseira, conforme se visualiza no laudo 

pericial de fls. 33/42.

Nesse sentido caminha a jurisprudência:

“USO DE DOCUMENTO FALSO. CNH. Apelo que espera a absolvição por 

ausência de dolo, porque o apelante não teria conhecimento da falsidade 

do documento. Impossibilidade. Notória necessidade de realização de 

cursos de formação de condutores e exames teóricos e práticos para 

obtenção da habilitação. Apelante que afirma ter comprado o documento 

de pessoa desconhecida sem passar por qualquer curso ou exame. 

Condenação mantida. (TJ-SP - APL: 00506799420128260515 SP 

0050679-94.2012.8.26.0515, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de 

Julgamento: 15/05/2015, 5ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de 

Publicação: 01/07/2015)”.
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“USO DE DOCUMENTO FALSO – CNH – ERRO GROSSEIRO – TESE 

REJEITADA. – Mantém-se a condenação do réu flagrado fazendo uso de 

carteira de habilitação falsa e que admitiu, perante o juiz, ter adquirido o 

referido documento pelo valor de R$ 1.200,00 porque estava com medo de 

perder o emprego. – Rejeita-se a tese de falsificação grosseira, se a CNH 

falsa só não iludiu ao próprio agente policial em razão de pesquisa feita ao 

SERPRO e INFOSEG, quando constatou que não havia registro de 

habilitação para aquele condutor. (TJ-MG - APR: 10362091010284001 MG, 

Relator: Amauri Pinto Ferreira (JD CONVOCADO), Data de Julgamento: 

14/02/2014, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 18/02/2014)”.

“USO DE DOCUMENTO FALSO – CNH – ERRO DE TIPO – 

NÃO-CONFIGURAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA. A aquisição de 

carteira nacional de habilitação, sem se submeter aos exames exigidos 

pelo Detran, é prova de que agiu com dolo ao adquirir a carteira de 

motorista pagando certa importância em dinheiro, o que, por si só, 

demonstra a ciência da falsidade do documento. (TJ-MG - APR: 

10512070469063001 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de 

Julgamento: 24/09/2013, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data 

de Publicação: 30/09/2013)”.

 Eis as provas coligidas durante a instrução criminal. Assim, exsurge do 

conjunto probatório que restou bem comprovado o elemento subjetivo do 

crime descrito na denúncia, representado pela vontade livre e consciente 

do acusado em utilizar-se de documento público falso, qual seja, a carteira 

nacional de habilitação.

Desta feita, uma vez demonstradas a autoria, materialidade do delito e a 

culpabilidade do réu, mister se faz condená-lo nas penas do art. 304 do 

Código Penal Brasileiro, com pena remissiva ao artigo 297 do mesmo 

diploma legal, face à natureza pública do documento falso, motivo pelo 

qual passo à dosimetria da pena, conforme o critério trifásico descrito no 

art. 68 do Código Penal.

Atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da 

dosimetria da pena privativa de liberdade, analisando as circunstâncias 

judiciais ali elencadas, mantenho a pena no mínimo legal. Denoto que o réu 

agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não há 

histórico de antecedentes negativos, e poucos elementos foram coletados 

para se aferir sua conduta social e personalidade; o motivo do crime não 

ultrapassa a barreira de sua própria tipicidade; já as circunstâncias do 

delito são normais ao tipo; e não houve consequências mais graves que 

as já previstas na própria tipicidade. Por fim, não há que se falar em 

comportamento do ofendido, ante a natureza do bem jurídico tutelado. 

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de 

reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual tenho como 

necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase da dosimetria, não existem circunstâncias agravantes e 

atenuantes a serem consideradas, mantendo a pena provisória em 02 

(dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. Por 

fim, na terceira fase, constato a inexistência de causas de aumento ou de 

diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de 

liberdade do réu em 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 

(dez) dias-multa.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e 

assim o faço para CONDENAR o acusado VALDIR DO NASCIMENTO, 

qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 

02 (dois) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) 

dias-multa, por infração ao artigo 304 c.c. art. 297, ambos do Código Penal 

em vigor. Fixo o valor do dia-multa à base de (1/30) um trigésimo do salário 

mínimo vigente ao tempo dos fatos, na forma do art. 49, § 1º, do Código 

Penal, atualizável na execução.

Em atenção ao que dispõe o artigo 33, § 2º, do Código Penal, tendo-se em 

conta que o acusado é primário, fixo o REGIME ABERTO para o início do 

cumprimento da pena privativa de liberdade imposta.

Presentes as condições do art. 44 do Código Penal, ORDENO a 

substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de 

direitos [art. 44, § 2.º do Código Penal], a seguir delineadas: a) prestação 

de serviços à comunidade ou à entidades assistenciais, de acordo com as 

aptidões do réu, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação; 

devendo perdurar, sua duração, pelo mesmo período indicado para pena 

privativa de liberdade substituída, sendo facultado ao condenado cumpri-la 

em prazo menor, na forma do disposto nos art. 46, § 4.º c/c o art. 55 

ambos do Código Penal; b) prestação pecuniária [art. 45, § 1.º do Código 

Penal], consistente no pagamento da quantia equivalente a 150% (cento e 

cinquenta pontos percentuais) do valor correspondente ao salário mínimo 

vigente há época da prolação do presente veredicto, em gêneros 

alimentícios que compõem a cesta básica, a ser endereçada à entidade 

assistencial e filantrópica a ser definida em sede de execução criminal, 

franqueando a possibilidade de o condenado adimplir a obrigação em 04 

(quatro) prestações de idêntico valor.

Condeno o réu no pagamento das custas judiciais podendo ser 

concedidos o benefício da assistência judiciária gratuita, em sede de 

execução penal [art. 804 do Código de Processo Penal; art. 3.º, inciso II e 

§ 1.º da Lei Estadual n.º 7.603/2001].

Confirmada a sentença em 2ª Instância:

a) preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao 

Departamento de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII do Código de 

Processo Penal];

b) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos 

políticos [art. 15, inciso III da CRFB/88];

c) forme-se e remeta-se o processo de execução à Vara das Execuções 

Criminais [art. 105 da Lei n.º 7.210/1984].

Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara 

criminal. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se 

e Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 22 de março de 2018.

 Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 184293 Nr: 373-98.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19154, ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - OAB:17201-MT

 Diante do exposto, julgo procedente a ação penal pública, para condenar 

o réu nas penas dos artigos 157, §2º, I e II, art.180, caput, art.311, e art. 

333, todos do Código Penal, bem como a prática dos crimes tipificados nos 

arts.12 e 16, ambos da Lei 10.826/03 e art.56, da Lei 9.605/98, em 

concurso material de crimes..DA PENA DEFINITIVA:Em razão da aplicação 

da regra esculpida no artigo 69, do Código Penal, em razão da soma das 

penas, fixo a pena privativa de liberdade em desfavor do réu em 23 (vinte 

e três) anos, e ao pagamento de 430 (quatrocentos e trinta) dias-multa, e 

cada dia-multa fixado no importe de 8/30 (oito trinta avos) do salário 

mínimo nacional vigente.Fixo o regime inicial de cumprimento de pena como 

sendo o fechado, nos moldes do art.33, §2º, “a”, do CP.Deixo de substituir 

a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos porque ausentes os 

requisitos previstos no art.44, do Código Penal.Em respeito ao que dispõe 

o §1º, do art.387, do CPP, mantenho a prisão do acusado, haja vista que 

permanecem os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão 

preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, que foi violada diante 

da atividade do grupo criminoso, gerando estado de medo no campo, de 

onde advém a principal atividade econômica da região, tendo em vista a 

periculosidade do agente, demonstrada no caso em concreto através do 

modus operandi e de seu estilo de vida voltado a prática de infração penal. 

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Transitada esta sentença em julgado, expeça-se guia 

definitiva de execução de pena e remeta-se o processo de execução à 

Vara das Execuções Criminais (art. 105 da Lei n.º 7.210/1984), 

lançando-se o nome do condenado no Rol dos Culpados, e, em seguida, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, preencha-se e remeta-se o boletim 

individual estatístico ao Departamento de Informática Policial (art. 809, 

incisos VI e VII do Código de Processo Penal), tudo nos termos da 

CNGC-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 116413 Nr: 7409-36.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA AROUCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 168911 Nr: 2730-85.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273929 Nr: 4227-55.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA 

DA CRIANÇA LTDA, JOSÉ CARLOS DI ANIBALLI

 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:

 Vistos.

BANCO BRADESCO S/A. ingressou com a presente demanda em face de 

H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA. e JOSÉ 

CARLOS DI ANIBALLI, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação (fls. 36/38).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 36/38, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 36/38, para que 

surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão porque SUSPENDO o feito 

até o integral cumprimento do acordo.

Custas como acordado.

Transcorrido o prazo previsto para o pagamento da dívida (fl. 36-verso), 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se houve o 

cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio como quitação.

 Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270668 Nr: 1718-54.2018.811.0055

 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: ARMANDO VERONESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 57/86 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220091 Nr: 10054-18.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAR COSTA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS 

DO AMAPA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MS 12.574, RENATO JOSÉ CURY - OAB:OAB/SP 

154.351, RICARDO GONCALVES SANTOS - OAB:421-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 200, 

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 complementação do laudo pericial de fls. 203/206 e 

petição de fls. 209/210.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 57427 Nr: 6889-12.2006.811.0055

 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: NILTON CARLOS NOGUEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BERTUOL, ZAQUEU 

CESARIO VAZ, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, KATIA CLEIA RIEGER BIAZUS - OAB:38401/PR, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A OAB/MT, PAULO 

ROBERTO CORREA - OAB:12891/PR

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e às r. decisões de fls. 

412/413 e fl. 426, diante da petição da litisdenunciada às fls. 436/437, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte litisdenunciada Tokio Marine para que 

promova o depósito do valor dos honorários periciais indicados à fl. 438, 

salvo se deles discordar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 57427 Nr: 6889-12.2006.811.0055

 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: NILTON CARLOS NOGUEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BERTUOL, ZAQUEU 

CESARIO VAZ, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, KATIA CLEIA RIEGER BIAZUS - OAB:38401/PR, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A OAB/MT, PAULO 

ROBERTO CORREA - OAB:12891/PR

 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 de que o perito nomeado designou a realização da perícia para o 

dia 29.06.2018, às 10 horas, nas dependências do Fórum da Comarca de 

Tangará da Serra, devendo o periciando comparecer munido de todos os 

laudos, exames médicos e RAIO-X que possuir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 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 - 

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 das 

partes 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.: 185784 Nr: 3379-73.2015.811.0055

 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: SÉRGIO LUIZ BOZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSINO RAMOS NOGUEIRA, 

ESPOLIO DE GESULINA RAMOS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 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 do Ofício 

de fl. 114 oriundo do CRI de fl. 114, solicitando guia do ITBI recolhida para 

promover a escrituração dos lotes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275717 Nr: 5514-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAREN PRISCILA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 

67-verso requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 

183,70 (Cento e Oitenta e Três Reais e Setenta Centavos), devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line 

- - >  D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Diogo Luiz Mazzutti, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 15464 Nr: 1501-07.2001.811.0055

 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: P. B. SILVA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES MITSUI S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, DANIELA FRANÇA RAMOS - OAB:7821/MT, EULIENE 

ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGMAR JULIANA BERNARDI 

JACOB - OAB:4864-B, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - 

OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 2274, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem, no prazo de quinze 

dias, acerca do laudo pericial complementar de fls. 2279/2319.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27837 Nr: 1427-11.2005.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSP AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:12419/MT, Vanessa 

Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ HENRIQUE 

CARDOSO ABRAHÃO, para devolução dos autos nº 

1427-11.2005.811.0055, Protocolo 27837, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121923 Nr: 1009-97.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NETO VEÍCULOS, ARIOVALDO BARBOSA 

DOS SANTOS NETO, SERGIO P DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FAVETTI CAMPOS 

- OAB:13331/MT

 Certifico que, deixei de expedir a carta de intimação para os executados 

Neto Veículos e Ariovaldo Barbosa dos Santos Neto, nos termos da 

decisão de fls. 261/262, tendo em vista o teor da certidão negativa de fls. 

252. Sendo assim, em atendimento ao Provimento nº 41/2016, impulsionei 

os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de intimar os 

advogados da parte autora para que se manifestem nos autos e requeiram 

o que de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279059 Nr: 8282-49.2018.811.0055

 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: ESPOLIO DE JUAREZ LUCINDO DA SILVA, ESPOLIO DE 

FRANCISCA CELIA PINHEIRO DA SILVA, OZEIAS PINHEIRO DA SILVA, 

JUCELIA PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSINO RAMOS NOGUEIRA, 

ESPOLIO DE JEZULINA RAMOS NOGUEIRA

 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:

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 1.033, § 1º da CNGC, 

impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

apresentarem resumo da inicial para expedição do edital, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhando também para o e-mail: ts.1civel@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 245625 Nr: 13257-51.2017.811.0055

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINALDO DA SILVA, OZEIAS CARLOS VIEIRA, 

JAIME LUIZ CLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MACHADO VINISKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS - OAB:OAB/MT 6.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2017, Ert. 530, II da CNGC e diante da 

certidão de fls retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que se 

manifestem nos autos, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266640 Nr: 29558-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDEX TAXI LOTAÇÃO EIRELI - ME, 

DIRACEMA FRANCISCO DA SILVA, OBED RUELIS, L. M. TAXI LOTAÇÃO 

LTDA ME, CARLOS CORDEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que as cartas de citação de fls. 84, 86 e 87 foram 

devolvidas pelo Correio com informação de que "Não Existe o Nr.", 

"Desconhecido" e "Mudou-se" (fls. 92, 90 e 93, respectivamente), e em 

atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos 

por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para 

intimar a parte autora para manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando 

o que de direito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272189 Nr: 2804-60.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Manoel Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RAMIREZ ROCHA DA 

SILVA - OAB:10111

 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 o inventariante, apresentar as primeiras declarações, apesar 

de estar devidamente intimada através de seu advogado, conforme consta 

à fl.11 dos autos. Assim sendo, em cumprimento a Ordem de Serviço nº 

001/2015 e do Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os autos para que 

seja intimado o advogado do inventariante, bem como, seja intimada 

pessoalmente o inventariante, para apresentar as primeiras declarações, 

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.: 225528 Nr: 14653-97.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KADBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.66. 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.: 216381 Nr: 6963-17.2016.811.0055

 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: JGC, JC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Martins Lourenço - 

OAB:5154-A

 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.58, apesar de 

estar devidamente intimado para o ato, fl.59, 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 da certidão de fl.58, 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.: 191004 Nr: 7524-75.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHG, DTHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DQR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, RICARDO SOUZA DUTRA - OAB:11233/MT

 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.83, apesar de 

estar devidamente intimado para o ato, fl.84, 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 da certidão de fl.83, 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.: 125179 Nr: 4151-12.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 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.45, apesar de 

estar devidamente intimado para o ato, fl.46, 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 da certidão de fl.45, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 
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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.: 201578 Nr: 15944-69.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSDL, ADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl.58, INTIMO o 

advogado da parte autora, para dar prosseguimento no 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.: 266215 Nr: 29307-55.2017.811.0055

 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: ASDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico que decorreu o prazo, 

para a parte requerida apresentar a contestação, apesar de estar 

devidamente citado, conforme consta na certidão do Sr. Oficial de Justiça 

de fl.29. Portanto, intimo a parte autora, para requerer o que lhe é de 

direito, no prazo legal.

 Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267268 Nr: 30092-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO GREGORIO MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WANDERLEI MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO GREGÓRIO MARTINEZ - 

OAB:21.902-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 da certidão de fl.38, apesar de 

estar devidamente intimado para o ato, fl.39, 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 inventariante, 

para manifestar da certidão de fl.38, 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.: 145549 Nr: 5235-77.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDS, ECDS, MADS, ILDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY JANAINA BECKER - 

OAB:8666, MARCO ANTONIO DE SOUZA - OAB:22.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 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.171, apesar de 

estar devidamente intimado para o ato, fl.172. Assim sendo, impulsiono os 

autos para que seja intimado o advogado da parte autora, bem como, seja 

intimada pessoalmente a parte autora, para manifestar da certidão de 

fl.171, 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.: 165215 Nr: 3733-35.2014.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAJDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652, KESSILA RODRIGUES LOPES - OAB:19952-O, MARCOS 

CARDOZO DALTO - OAB:11466

 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 o inventariante, manifestar da certidão de fl.46, apesar de 

estar devidamente intimada através de seu advogado, conforme consta à 

fl.47 dos autos. Assim sendo, em cumprimento a Ordem de Serviço nº 

001/2015 e do Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os autos para que 

seja intimado os advogados do inventariante, bem como, seja intimada 

pessoalmente o inventariante, para manifestar da certidão de fl.46, 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.: 160381 Nr: 10177-21.2013.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTM, GTM, EHM, LSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CEZAR BRUM DE 

MATTOS - OAB:OAB/MT16.156

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo, constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que decorreu o 

prazo para o inventariante, cumprir a determinação de fls.119/120, apesar 

de estar devidamente intimada através de seu advogado, conforme consta 

à fl.121 dos autos. Assim sendo, em cumprimento a Ordem de Serviço nº 

001/2015 e do Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os autos para que 

seja intimado os advogados do inventariante, bem como, seja intimada 

pessoalmente o inventariante, para cumprir a determinação de fls.119/120, 

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
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271334 Nr: 2279-78.2018.811.0055

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMR, KMR, KEMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/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 da certidão de fl.28, apesar de 

estar devidamente intimado para o ato, fl.29. Assim sendo, impulsiono os 

autos para que seja intimado o advogado da parte autora, bem como, seja 

intimada pessoalmente a parte autora, para manifestar da certidão de fl.28, 

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.: 157104 Nr: 5713-51.2013.811.0055

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FNO, ELIZIANA NOBRES VANES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que considerando que a petição de fls. 90/91 encontra-se 

apócrifa, nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007-CGJ, intimo o advogado da parte autora para regularizá-la, no 

prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273324 Nr: 3689-74.2018.811.0055

 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: MARGARIDA APARECIDA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATANAIR FRANCISCO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ATANAIR FRANCISCO PEREIRA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: MARGARIDA APARECIDA DE FREITAS, por seus 

advogados, com endereço de escritório constante no rodapé desta, vem, 

perante a presença de Vossa Excelência, propor, nos termos dos artigos 

1.580 do Código Civil c/c artigos 35 e 36 da Lei 6.515/77, a presente 

AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO CONSENSUAL 

com Pedido de Justiça Gratuita em desfavor de ATANAIR FRANCISCO 

PEREIRA, pelas razões de fato e de direito, que passará a expor, para o 

final, requerer: I - DA SENTENÇA Consoante se verifica da Certidão de 

casamento com averbação, os Requerentes encontram-se separados 

judicialmente há mais de 20 (vinte) anos e separados de fato há mais de 

30 (trinta) anos. II - DO DIREITO À CONVERSÃO: Com efeito, pode ser 

pedida a conversão da separação judicial em divórcio, nos termos do 

artigo 1.580 do Código Civil (...). Sendo assim, resta sobejamente 

comprovado pelos Requerentes os fatos expostos e a possibilidade de 

conversão em divórcio. No mais, o lapso de tempo, partilha de bens e 

guarda do filho (maior de idade) já fora resolvida na Ação de Separação 

aqui mencionada. Pelo exposto acima, requer seja a presente ação 

processada e julgada procedente, dispensada a Audiência de Ratificação, 

haja vista que os direitos de terceiros e dos próprios Requerentes estão 

resguardados. III - DO PEDIDO: Pelo exposto, requer: a) Total 

PROCEDÊNCIA da presente ação, em todos seus termos, convertendo-se 

a Separação Judicial em Divórcio, nos termos acima, independentemente 

de Audiência de Ratificação, expedindo-se o competente mandadoao 

Cartório de Registro Civil do município de Aloândia Estado de Goiás; b) 

Intimação do douto Representante do Ministério Público, a fim de que 

acompanhe o referido processo; c) Requer, ainda, com fundamento na Lei 

n. 1.060, de 05/02/1950, a concessão dos Benefícios de GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA, por não ter condições econômico-financeiras de pagar as 

custas processuais e os honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio e da família, bem como, a nomeação desta procuradora 

como patrona da causa. d) A citação do Requerido, através de Edital, 

posto que se encontra em lugar incerto e não sabido. Provar-se-á o 

alegado por meio de depoimento de testemunhas, que comparecerão 

independente de intimação, e juntada de outros documentos. Dá-se à 

causa o valor de R$ 788,80 (setecentos e oitenta reais e oitenta 

centavos), para efeitos de alçada. Nos termos acima, espera deferimento. 

Tangará da Serra-MT, 28 de Fevereiro de 2018. Azenate Fernandes 

Carvalho - OAB/MT. 12.183 - Mírian Carvalho de Souza Pereira - OAB/MT. 

20.004 - Rodrigo Albertasse Sales - OAB/MT. 17.591.

Despacho/Decisão: Vistos. Recebo a petição inicial uma vez que 

preenchidos os requisitos do art. 319, do CPC.Processe-se em segredo de 

justiça (CPC, art. 189, inc. II).Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, 

art. 98).Cite-se a parte requerida, via edital, para apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências do artigo 344 do 

Código de Processo Civil.Caso a parte requerida não manifeste nos autos, 

no prazo legal, se faz necessário, ainda, à nomeação de curador 

especial.Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II, 

do Código de Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa da 

Defensoria Pública.Após, intime-se a parte requerente para, querendo, 

manifestar-se.Expeça-se o necessário. Às providências. 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, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 16 de maio de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 166647 Nr: 6285-70.2014.811.0055

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

 PARTE AUTORA: ELDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAPD, JHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação da parte autora, para que 

possa tomar conhecimento, bem como manifestar-se acerca da certidão 

do Sr. Oficial de Justiça, da cidade de Barra do Bugres-MT, no prazo de 

05 (cinco) dias, a qual segue resumidamente transcrita: "(...) deixei de 

citar/intimar Fabio Angeluz Pereira Dias, em virtude do mesmo não residir 

no endereço mencionado, conforme informação da proprietária do imóvel 

senhora Maria José. Por esta razão faço devolução do presente na 

central de mandados.", referente ao presente feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 260577 Nr: 25251-76.2017.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCDSA, JCDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS JOSE DA SILVA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: JARDIELLE CARLA DA SILVA ALVES, por intermédio 

de seu procurador infra-signatário, que indica para receber intimações, 

vem mui respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fundamento no 

art. 33 da Lei 8.069/90, porpor a presente AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO 

DE GUARDA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA do menor JOSÉ 

CARLOS DA SILVA ALVES em face de CARLOS JOSÉ DA SILVA, pelos 

fatos e fundamentos de direito a seguir aduzidos: 1- DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA Preliminarmente, requer-se de Vossa Excelência 

com fulcro no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, os 

benefícios da Justiça Gratuita (...). 2- DOS FATOS (...) A autora requer a 

regulamentação da guarda do menor, bem como necessita do termo de 

guarda para pleitear a pensão por morte junto ao INSS em nome do menor. 

3- DO DIREITO 3.1 DA GUARDA (...) A autora propôs a presente demanda 

a fim de regular a situação da guarda de seu irmão menor, haja vista o 

falecimento de sua mãe, bem como o desconhecimento de qualquer 

informação acerca de seu pai. Assim, a Autora postula a guarda e 

responsabilidade do menor José Carlos da Silva Alves. 4- DOS PEDIDOS 

Diante do exposto, requer se digne V. Excelência: a) A expedição de 

ofício ao TRE para que informe o endereço do citando, haja vista a 

ausência de informações de seu paradeiro e, na ausência do supracitado 

endereço, requer, desde já, a perfectibilização do ato citatório através da 

via editalícia; b) O deferimento, em caráter provisório, da guarda do menor 

JOSÉ CARLOS DA SILVA ALVES à Autora JARDIELLE CARLA DA SILVA 

ALVES, mormente pelo fato de que o menor necessita urgentemente de 

representação legal, a fim de que possa pleitear a pensão por morte junto 

ao INSS; c) Seja julgado procedente o pedido, confirmando e deferindo a 

guarda definitiva do menor JOSÉ CARLOS DA SILVA ALVES para a sua 

irmã JARDIELLE CARLA DA SILVA ALVES, nos moldes da provisória; d) 

Conceder os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 

do novo Código de Processo Civil, uma vez que a Autoranão possui 

condições de arcar com o pagamento de despesas processuais e 

honorários advocatícios sem prejuízo de sua própria subsistência; e) A 

oitiva do ilustre representante do Ministério Público, nos termos da Lei; f) 

Protesta, por fim, pela produção de todas as provas em direito admitidas, 

especialmente pelo depoimento pessoal do menor e da Autora, bem como 

a oitiva de testemunhas que serão posteriormente arroladas, e de prova 

pericial psicossocial, caso necessário; g) Por fim, a Autora, nos termos do 

art. 319, VII, do novo Código Civil, manifesta seu desinteresse em 

autocomposição, razão pela qual, pugna pela não designação de 

audiência de conciliação. Dá-se a causa o valor de R$ 937,00 

(novecentos e trinta e sete reais) para fins meramente fiscais. Termos em 

que Pede deferimento. Tangará da Serra/MT, 25 de agosto de 2017. 

LUCAS ANTONIO BATISTÃO - OAB/MT 16.904.

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista o petitório de fl. 21 e 

considerando a impossibilidade de localização do requerido através dos 

sistemas convieniado com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e ante a 

ausência de dados necessários, cite-se o requerido Carlos José da SIlva, 

via edital.Não havendo manifestação nos autos, no prazo legal, se faz 

necessária ainda à nomeação de curador especial.Assim, considerando a 

regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, 

nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador da Defensoria 

Pública.Após, venham-me os autos conclusos.Às providências. 

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, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 14 de maio de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 183037 Nr: 1096-77.2015.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA CELESTINO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIA CELESTINO DE SOUSA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES, por seu advogado que 

esta subscreve, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, ajuizar 

a presente: AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA C/C 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITA em desfavor de MARCIA CELESTINO DE 

SOUSA, pelo que passa a expor para ao final requerer: I - DOS FATOS O 

Requerente é genitor da menor DANIELE DE SOUSA RODRIGUES, 

conforme se verifica da inclusa certidão de nascimento. (...) o Autor 

anseia pela manutenção da guarda e da regulamentação de visitas, pois 

entende que isso será a melhor atitude para o bem estar e segurança da 

filha sendo inclusive seu próprio pedido pessoal para que o Pai fizesse. 

(...). II - DO DIREITO É certo que o deferimento judicial da guarda visa, 

principalmente, regularizar a situação de fato existente, propiciando melhor 

atendimento da criança em todos os aspectos, nos termos do art. 33 da 

Lei n. 8069/90. No caso presente, o que deve ser levado em 

consideração, primordialmente, é o interesse da criança, que já é mantida 

pelo Requerente, seu genitor. (...). III- DO REGIME DE VISITAS (...) Nesse 

sentido, propõe o requerente ao requerido visitar seu filho menor nos 

finais de semana alternados, regime quinzenal; outrossim, no dia de seu 

aniversário, no dia dos pais e no dia das crianças, finais de ano 

alternados entre natal e ano novo. IV- DO PEDIDO LIMINAR A finalidade da 

concessão da tutela é antecipar os efeitos da provisência definitiva, 

visando prevenir o dano que pode advir da demora da solução do litígio. 

Em razão da urgência da medida preventiva, não é possível o exame pleno 

do direito material do interessado, em razão do tempo isso acarretaria em 

perda irreparável ao Autor, bastando para que se conceda a antecipação 

de tutela " a provável existência de um direito". (...). V- DOS PEDIDOS 

Dianrte do exposto, e estando preenchidos todos os requisitos legais 

REQUER a Vossa Excelência: a) Seja concedido inaudita altera pars, a 

tutela antecipada para manter sob a guarda do Requerente, a menor 

DANIELE DE SOUSA RODRIGUES, até ulterior decisão a ser proferida por 

esse Juízo. b) Seja determinado a citação da requerida, por via postal, no 

endereço declinado no preâmbulo para conhecer dos termos da presente, 

e o processamento desta inicial, sob pena de revelia, para, ao final citada 

e intimada dos termos desta inicial, sob pena de serem decretados os 

efeitos da revelia, em conformidade com o artigo 319 do Código de 

Processo Civil. c) Seja concedido vista ao Ministério Público. d) No mérito 

confirmar a antecipação de tutela, concedendo a guarda definitiva do 

menor ao Requerente, e, regulamentando as visitas pela Requerida. e) 

Protesta pela produção de todos os meios de prova em Direito e 

processualmente admitidas, especialmente juntada de documentos, oitiva 

de testemunhas, perícias etc, o quanto exija o controvertido nos autos. f) 

Requer ainda a concessão da gratuidade judicial ao Requerente, por não 

ter condições de arcar com as custas e demais despesas processuais. g) 

Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de 

MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB-MT 13.188-B. Dá-se a causa o valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais). Nestes termos, Pede e aguarda deferimento. 

Tangará da Serra/MT, 12 de janeiro de 2015. Marco Antonio de Mello 

OAB/MT 13.188-B.

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista o petitório de fl. 45 e 

considerando a impossibilidade de localização da requerida através dos 

sistemas SIEL e Bacen-Jud ante a ausência de dados necessários, 

entendo que a citação por edital é medida que se impõe.Posto isso, cite-se 
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a requerida Marcia Celestino de Sousa, via edital.Não havendo 

manifestação nos autos, no prazo legal, se faz necessária ainda à 

nomeação de curador especial.Assim, considerando a regra legal prevista 

no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio-lhe curador 

especial, na pessoa da Defensoria Pública.Intime-se.Expeça-se o 

necessário. Às providências. 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, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 14 de maio de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 252962 Nr: 19177-06.2017.811.0055

 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: ELDINÉIA CARDOSO DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEI ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONEI ALVES DA SILVA, Cpf: 

05195598193, Rg: 2072046-7, Filiação: Antonia Alves Rodrigues e 

Raimundo Bento da Silva, data de nascimento: 17/04/1994, brasileiro(a), 

natural de Planaltina-GO, solteiro(a), Telefone 65 9665 9911. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, prestando assistência jurídica a ELDINEIA CARDOSO DOS 

SANTOS, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, propor a 

presente AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO em face de RONEI ALVES DA 

SILVA, pelos fundamentos de fatos e jurídicos a seguir expostos: (...) 

DOS FATOS E FUNDAMENTOS No dia 08/11/2014, as partes casaram-se 

sob o regime de comunhão parcial de bens, perante o Cartório de Registro 

Civil da Comarca de Tangará da Serra/MT, consoante se infere da inclusa 

cópia da certidão de casamento. Tendo em vista que a convivência 

tornou-se insuportável, em razão dos frequentes desentendimentos, à 2 

anos, as partes decidiram pela separação, não havendo qualquer 

possibilidade de reconciliação. Vê-se, portanto, que a decretação do 

divórcio, nesse caso, é um direito líquido e certo da requerente, e retrata o 

princípio da liberdade da pessoa de dirigir a própria vida. (...). FILHOS E 

BENS Importante esclarecer que as partes não possuem filhos comuns e 

tampouco amealharam bens para serem partilhados. DO NOME A 

divorcianda não adotou o sobrenome do marido ao se casar. DOS 

PEDIDOS Ante o exposto acima, requer: 1) Sejam concedidos os 

benefícios da gratuidade da justiça na sua integralidade, em razão da 

insuficiência de recursos da parte demandante, não tendo a mínima 

condição de arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e 

os honorários advocatícios, conforme reza o art. 98 e 99, do Código de 

Processo Civil; 2) Seja determinada a citação do demandado, para que 

apresente defesa e compareça à audiência designada, sob as penas da 

lei; 3) Seja, ao final, decretado o divórcio do casal, determinando ainda a 

averbação da decisão no assento do casamento; 4) A intimação pessoal 

da Defensora Pública para todos os termos e atos do processo (artigo 

128, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 146/03 e art. 5º, parágrafo 

5º, da Lei Federal n. 1060/50); Protesta provar o alegado por todos os 

meios de prova em direito admitidos, especialmente oitiva das testemunhas 

ao final arroladas. Atribui à causa o valor de R$ 937,00 (novecentos e 

trinta e sete reais), para efeitos legais. Termos em que pede deferimento. 

Tangará da Serra/MT, 12 de julho de 2017 - Leandro Paternost de Freitas - 

Defensor Público do Estado de Mato Grosso.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que a requerente tem 

empreendido diligências no sentido de localizar o endereço do requerido 

Ronei Alves da Silva, contudo, restando infrutíferas, DEFIRO o pedido de 

citação por edital de fls. 45/45-v.Não havendo manifestação nos autos, no 

prazo legal, se faz necessária ainda à nomeação de curador 

especial.Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II, 

do Código de Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa 

do(a) procurador(a) da UNIJURIS.Intime-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, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 14 de maio de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273784 Nr: 4107-12.2018.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA TORRES GUEDES - 

OAB:9990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE DAVID RODRIGUES DA SILVA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: LIDIANE SEBASTIANA DA SILVA, por intermédio de sua 

procuradora, com instrumento de mandato em anexo, vem mui 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência propor, AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO em face de JOSÉ DAVID RODRIGUES DA SILVA, 

pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos. DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA (...) requer os benefícios da justiça gratuita, 

preceituados no artigo 5º, LXXIV da Carta Magna e do Art. 98 do CPC. 

DOS FATOS A Requerente contraiu núpcias com o Requerido no dia 07 de 

dezembro de 2005, sob o Regime de separação total de bens, conforme 

comprova cópias da Certidão de Casamento e da Escritura de Pacto 

Antenupcial com separação total de bens. Estão separados de fato há 

aproximadamente 11 (onze) anos, ou seja, desde o ano de 2007, não 

havendo possibilidade de reconciliação. (...). DA PENSÃO ALIMENTÍCIA 

Desde já, a Requerente requer a dispensa do pagamento da pensão 

alimentícia para si. DA PARTILHA DE BENS Durante o período em que o 

casal permaneceu junto não adquiriram bens, assim, não há bens a 

partilhar. (...). DO NOME A Requerente não adotou sobrenome do 

requerido. DOS FILHOS Não nasceram filhos deste casamento. DO 

DIREITO (...). DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer a Vossa 

Excelência: a) Os benefícios da justiça gratuita, vez que se declara pobre 

no senrido jurídico do termo, conforme declaração anexa; b) A citação, do 

réu por edital, para que, querendo, ofereça resposta no prazo legal, sob 

pena de sujeitar-se aos efeitos da revelia. Caso não atenda a citação 

editalícia, pugna desde já pela nomeação de Curador Especial; c) A 

decretação do divórcio pondo fim ao casamento, expedindo-se o mandado 

para o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca de 

Presidente Prudente - Estado de São Paulo, determinando que proceda 

com a averbação do divórcio judicial junto ao registro de casamento da 

Requerente, Livro n. B-149, Fls. 32-v, Termo de n. 50.943. (...). Dá à causa 

o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), para efeitos fiscais. Nestes 

Termos, Pede Deferimento. Tangará da Serra - MT, 05 de março de 2018. 

VANESSA TORRES GUEDES - OAB/MT. 9.990.

Despacho/Decisão: Vistos. Recebo a petição inicial uma vez que 

preenchidos os requisitos do art. 319, do NCPC.Processe-se em segredo 

de justiça (NCPC, art. 189, inc. II).Defiro os benefícios da Justiça Gratuita 
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(NCPC, art. 98).Cite-se a parte requerida, via edital, para apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências do artigo 

344 do Código de Processo Civil.Caso a parte requerida não manifeste nos 

autos, no prazo legal, se faz necessário, ainda, à nomeação de curador 

especial.Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II, 

do Código de Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa da 

Defensoria Pública.Após, intime-se a parte requerente para, querendo, 

manifestar-se.Expeça-se o necessário. Às providências. 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, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 16 de maio de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 251371 Nr: 17818-21.2017.811.0055

 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: DINALVA LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Certifico que intimo novamente a parte requerida para se manifestar sobre 

a proposta de acordo apresentada à fl. 93, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 116091 Nr: 6168-55.2009.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o valor pago pela parte autora a título de complementação de 

diligência não corresponde ao valor solicitado pelo Oficial de Justiça. 

Desse modo, intimo novamente a parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento do importe de R$ 870,00 (oitocentos e 

setenta reais), referente à complementação de diligência solicitada pelo 

oficial de justiça MANOEL REIS CANGUSSU RIBEIRO, mediante guia a ser 

emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215506 Nr: 6431-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GONÇALVES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data afixei o edital de fl. 76 no átrio do fórum, 

conforme prescreve o art. 257 do CPC.

Certifico que, em cumprimento à decisão de fl. 47, intimo o requerente para 

retirar uma via do edital, que se encontra na contra-capa dos autos, a fim 

de ser publicada em jornal local de ampla publicação, no prazo de 5 dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215506 Nr: 6431-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GONÇALVES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILSON GONÇALVES DE MEDEIROS, 

Cpf: 48193585100, Rg: 746265, brasileiro(a), casado(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 8.286,97 (Oito mil e 

duzentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos) especificado 

na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final 

do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: A parte autora interpôs perante este Juízo Ação 

Monitória em face de Wilson Gonçalves de Medeiros alegando que em 

23/12/2009 o requerido emitiu junto ao Banco do Brasil Nota de 

CréditoRural sob n.40/02380-x no valor de R$4.987,49 com vencimento 

final para 30 de setembro de 2011. Ocorreu que o requerido deixou de 

pagar o aludido contrato , cujo valor atualizado até abril de 2016 era de 

R$8.286,97. São devidos também os encargos pactuados e de 

inadimplemento previsto no referido contrato. Nessa medida, esgotados 

todos os meios para obtenção do crédito sem sucesso, vem o requerente 

propor a presente ação, requerendo: citação do requerido; manifestando 

desinteresse na realização de audiência de conciliação e mediação; seja 

ao final julgada procedente a presente demanda de cobrança, a fim de 

condenar o requerido ao pagamento do débito no valor de R$8.286,97, 

acrescida de encargos pactuados, correção monetária e juros moratórios 

até a data do efetivo pagamento, bem como a multa contratual estipulada, 

além de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% 

sobre o valor da condenação; a produção de todas as provas em direito 

admitidas, em especial o depoimento pessoal do requerido, a oitiva de 

testemunhas, prova pericial e a juntada de novos documentos, se 

necessário for. Dá-se à causa o valor de R$8.286,27.

Despacho/Decisão: Vistos,Analisando os autos, verifico que a pretensão 

da parte autora visa o cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento monitório e vem deduzida em petição inicial devidamente 

instruída por prova escrita, sem, contudo, eficácia de título executivo, o 

que, em perfunctória análise, permite o despacho inicial no sentido de ser 

deferida a expedição de mandado de pagamento.Por conseguinte, 

expeça-se o competente mandado de citação, com o prazo de 15 (quinze) 

dias, para que o devedor pague o débito ou apresente embargos, 

conforme prevê o art. 702 da Lei Adjetiva Civil, sendo que para tal 

hipótese fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa, fazendo constar que caso o réu cumpra a obrigação no 

prazo ficará isento das custas processuais.Faça constar ainda que não 

havendo o cumprimento da obrigação ou o oferecimento dos embargos, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Regiane Gomes de 

Souza, digitei.

Tangará da Serra, 21 de maio de 2018

Barbara Graziela Ventura Furlan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272970 Nr: 3393-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS-MT 2ª VARA, 

EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FANTINEL

 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:

 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 e no Bairro Vila Londrina nesta 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.: 277327 Nr: 6826-64.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO MÚTUO 

DOS MÉDICOS, JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS-MT 2ª VARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. M. MOREIRA - EPP, ADERBAL LÚCIO 

MOREIRA, DENISE MASSAROLI MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9247/O, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte requerente para, caso queira, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), referente à complementação de diligência solicitada 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, 

considerando que a finalidade da missiva é a penhora do imóvel de 

matrícula n.º 4101.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 233194 Nr: 22071-86.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA, JOSÉ ANTONIO DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Fernando Carvalho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503, JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl.63, no prazo de 05 (cinco)dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158069 Nr: 6663-60.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVANIA FATIMA TENUTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSVANIA FATIMA TENUTES, Cpf: 

65124480149, Rg: 1074010-4, Filiação: Noemia Arruda Tenutes e Odenil 

Tenutes da Silva, data de nascimento: 01/08/1975, brasileiro(a), natural de 

Varzea Grande-MT, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(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 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: O Banco Bradesco interpôs perante este Juízo Ação de 

Execução por Título Executivo Extrajudicial em face de Osvania Fatima 

Tenutes, alegando ser credor da quantia de R$11.220,83 (onze mil, 

duzentos e vinte reais e oitenta e três centavos) pela Cédula de Crédito 

Bancário - Empréstimo Pessoal sem Seguro Prestamista n.348/769925 C/C 

n.20.364, Agência 1.249, celebrada em 09/09/2010 onde emprestou à 

executada a importância de R$10.000,00 para ser restituída em 01 parcela 

no valor de R$11.220,83 com vencimento em 09.11.2010. O pagamento 

seria mediante débito em conta, sendo que não foi possível realizar o 

débito da parcela vencida em 09/11/2010 face à inexistênica de saldo, 

ocorrendo o vencimento antecipado de todo o débito, conforme clausula 6ª 

do contrato. O exequente usou todos os meios suasórios para o 

recebimento do crédito, porém tornaram-se infrutíferas todas as 

tentativas. Portanto requer: a citação da executada, para no prazo de 03 

dias, pagar a importância de R$17.953,52, mais juros de 12% ao ano e 

multa contratual de 2% até o dia 26/07/2013 que deverá ser acrescido de 

juros moratórios de 12% ao ano, correção monetária pelo INPC a partir da 

data do cálculo até a data do efetivo pagamento, custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, sob pena de não o fazendo, 

ser-lhes penhorados e avaliados pelo Oficial de Justiça através da 

segunda via do mandado executivo, tantos de seus bens, o quanto forem 

necessários para satisfazer o crédito do exequente. Dá-se o valor da 

causa de R$17.953,52.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 532,54

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 222785 Nr: 12278-26.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ADÃO DA COSTA

 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:

 Autos nº: 222785.

 Vistos,

Defiro o pedido retro formulado.

 Por conseguinte, autorizo a busca de informações junto à Receita 

Federal, sendo que deverá ser requisitada a última declaração de imposto 

de renda via INFOJUD. Registro ser do meu entendimento que é 

efetivamente possível requisitar junto à Receita Federal informações sobre 

a existência de bens em nome da parte executada, sendo entendimento 

pacificado em nosso Tribunal a possibilidade da quebra do sigilo fiscal 

quando exauridos, pelo exequente, todos os meios para a localização de 

bens sujeitos à constrição.

 Ressalto que este entendimento tem prevalecido porque o sigilo fiscal não 

constitui um direito absoluto, sendo factível sua quebra quando esta 

estiver justificada por fundadas razões e mediante autorização judicial. 

Por oportuno, transcrevo o seguinte julgado acerca da matéria:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - SIGILO FISCAL - 

QUEBRA - EXAURIMENTO DE MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS - 

POSSIBILIDADE - DECISÃO CARENTE DE ASSINATURA - RATIFICAÇÃO - 
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POSSIBILIDADE - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - RECURSO IMPROVIDO. 

Cabível a quebra do sigilo fiscal da empresa-devedora quando exauridos, 

pelo exeqüente, todos os meios para a localização de bens sujeitos à 

constrição. É de se rejeitar a alegada nulidade de decisão carente de 

assinatura quando o magistrado que a proferiu permanece na direção do 

feito, haja vista a possibilidade dessa omissão ser, a todo o tempo, 

sanada, sem qualquer prejuízo para as partes.” (Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 45440/2003 - 

CLASSE II - 15 - COMARCA CAPITAL. Relator Des. LEÔNIDAS DUARTE 

MONTEIRO)

 Faço a busca neste momento.

 Consultando o teor da informação obtida, percebo que a parte devedora 

não tem apresentado DIRPF.

 Assim, fica o processo suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do CPC, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já a suspensão do feito sine die, 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).

 Intime-se para fins recursais.

 Tangará da Serra-MT, 23 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153382 Nr: 2044-87.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODNEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:7683-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 153382.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 193, determino a suspensão da execução 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, 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, 23 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224817 Nr: 14098-80.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA ME, CARLOS HENRIQUE KASUHIRO MUNAKATA, 

NASIELI DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 224817.

 Vistos,

 Defiro o pedido 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 as buscas inexitosas, 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, 23 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151109 Nr: 11228-04.2012.811.0055

 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: CLEUZA HELENA PRADO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485/MT, PAULO HENRIQUE SALMAZO DE SOUZA - 

OAB:14788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Autos nº: 151109.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de fls. 118, uma vez que a prestação jurisdicional já se 

exauriu.

 Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 191104 Nr: 7599-17.2015.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. DA SILVA COSTA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS - ME, CÍCERO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Autos nº: 191104.

 Vistos,

 Defiro o pedido 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.
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 Sendo as buscas inexitosas, 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, 23 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 185560 Nr: 3201-27.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDIA XAVIER DA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 185560.

 Vistos,

Defiro o pedido retro formulado.

 Por conseguinte, autorizo a busca de informações junto à Receita 

Federal, sendo que deverá ser requisitada a última declaração de imposto 

de renda via INFOJUD. Registro ser do meu entendimento que é 

efetivamente possível requisitar junto à Receita Federal informações sobre 

a existência de bens em nome da parte executada, sendo entendimento 

pacificado em nosso Tribunal a possibilidade da quebra do sigilo fiscal 

quando exauridos, pelo exequente, todos os meios para a localização de 

bens sujeitos à constrição.

 Ressalto que este entendimento tem prevalecido porque o sigilo fiscal não 

constitui um direito absoluto, sendo factível sua quebra quando esta 

estiver justificada por fundadas razões e mediante autorização judicial. 

Por oportuno, transcrevo o seguinte julgado acerca da matéria:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - SIGILO FISCAL - 

QUEBRA - EXAURIMENTO DE MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS - 

POSSIBILIDADE - DECISÃO CARENTE DE ASSINATURA - RATIFICAÇÃO - 

POSSIBILIDADE - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - RECURSO IMPROVIDO. 

Cabível a quebra do sigilo fiscal da empresa-devedora quando exauridos, 

pelo exeqüente, todos os meios para a localização de bens sujeitos à 

constrição. É de se rejeitar a alegada nulidade de decisão carente de 

assinatura quando o magistrado que a proferiu permanece na direção do 

feito, haja vista a possibilidade dessa omissão ser, a todo o tempo, 

sanada, sem qualquer prejuízo para as partes.” (Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 45440/2003 - 

CLASSE II - 15 - COMARCA CAPITAL. Relator Des. LEÔNIDAS DUARTE 

MONTEIRO)

 Faço a busca neste momento.

 Consultando o teor da informação obtida, percebo que a parte devedora 

não possui nenhum bem declarado.

 Assim, fica o processo suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do CPC, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já a suspensão do feito sine die, 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).

 Intime-se para fins recursais.

 Tangará da Serra-MT, 23 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267596 Nr: 30360-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLY EICH ALVES, AYRTON FREITAS REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, AYRTON FREITAS REGO - OAB:21.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS DE 

MORAIS JUNQUEIRA - OAB:SP:175.803-B, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065, SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 Autos nº: 267596.

Vistos,

Inicialmente, passo a analisar os embargos de declaração apresentados 

às fls. 34/38 e fls. 98/100, pela parte requerida.

Nos embargos de declaração apresentado às fls. 34/38, a parte requerida 

alega que a decisão de fls. 29/30 é obscura, por não ter sido fixado prazo 

para cumprimento dos pedidos deferidos. Já a parte embargada, às fls. 

134/139, afirma inexistir o alego vício e pugna pela aplicação da multa 

prevista no § 2º do art. 1026 do Código de Processo Civil.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos, no entanto, no mérito, não 

merecem ser acolhidos, pois inexistente a alegada obscuridade, já que a 

própria lei processual prevê no art. 218, § 3º que: “Inexistindo preceito 

legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a 

prática de ato processual a cargo da parte”.

 Ademais, restou claro na decisão embargada que ela devera ser 

cumprida ainda no recesso forense.

 Assim, sem mais delongas, rejeito os embargos de declaração de fls. 

34/38, por inexistir o vício apontado, restando indeferido o pedido de 

aplicação de multa prevista no § 2º do art. 1026 do Código de Processo 

Civil, por não ser manifestamente protelatório.

Nos embargos de declaração apresentado às fls. 98/100, a parte 

requerida alega que a decisão de fls. 29/30 é obscura, por não ter sido 

esclarecido se foi concedida tutela antecipada ou cautelar em caráter 

antecedente.

A parte embargada às fls. 140/146 sustenta inexistir o alegado vício e 

pugna pela aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1026 do Código de 

Processo Civil.

 Diante da tempestividade dos embargos, conheço-os, porém, no mérito, 

não merecem ser acolhidos, pois inexistente a alegada obscuridade.

 A decisão embargada foi clara ao dispor que estava sendo deferida a 

tutela postulada. Ora, a tutela postulada pela parte autora foi a cautelar 

antecedente, logo, não existe obscuridade a ser esclarecida.

 Portanto, rejeito os embargos de declaração de fls. 98/100, por inexistir o 

vício apontado, restando indeferido o pedido de aplicação de multa 

prevista no § 2º do art. 1026 do Código de Processo Civil, por não ser 

manifestamente protelatório.

Outrossim, considerando que o pedido principal foi apresentado às fls. 

101/129, no prazo estabelecido no art. 308 do Código de Processo Civil, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 31 de julho de 

2018 às 13 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

 Registro que as partes devem ser cientificadas 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), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 140 de 588



do CPC.

Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, defiro a inversão do ônus probatório, por estarem presentes os 

requisitos previstos no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 24 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 189833 Nr: 6607-56.2015.811.0055

 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): ELINTON FERNANDO KINTSCHNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 189833.

 Vistos,

Defiro o pedido retro formulado.

 Por conseguinte, autorizo a busca de informações junto à Receita 

Federal, sendo que deverá ser requisitada a última declaração de imposto 

de renda via INFOJUD. Registro ser do meu entendimento que é 

efetivamente possível requisitar junto à Receita Federal informações sobre 

a existência de bens em nome da parte executada, sendo entendimento 

pacificado em nosso Tribunal a possibilidade da quebra do sigilo fiscal 

quando exauridos, pelo exequente, todos os meios para a localização de 

bens sujeitos à constrição.

 Ressalto que este entendimento tem prevalecido porque o sigilo fiscal não 

constitui um direito absoluto, sendo factível sua quebra quando esta 

estiver justificada por fundadas razões e mediante autorização judicial. 

Por oportuno, transcrevo o seguinte julgado acerca da matéria:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - SIGILO FISCAL - 

QUEBRA - EXAURIMENTO DE MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS - 

POSSIBILIDADE - DECISÃO CARENTE DE ASSINATURA - RATIFICAÇÃO - 

POSSIBILIDADE - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - RECURSO IMPROVIDO. 

Cabível a quebra do sigilo fiscal da empresa-devedora quando exauridos, 

pelo exeqüente, todos os meios para a localização de bens sujeitos à 

constrição. É de se rejeitar a alegada nulidade de decisão carente de 

assinatura quando o magistrado que a proferiu permanece na direção do 

feito, haja vista a possibilidade dessa omissão ser, a todo o tempo, 

sanada, sem qualquer prejuízo para as partes.” (Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 45440/2003 - 

CLASSE II - 15 - COMARCA CAPITAL. Relator Des. LEÔNIDAS DUARTE 

MONTEIRO)

 Faço a busca neste momento.

 Consultando o teor da informação obtida, percebo que a parte devedora 

não tem apresentado DIRPF.

 Assim, fica o processo suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do CPC, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já a suspensão do feito sine die, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Por fim, indique a parte credora conta para depósito do pequeno valor 

bloqueado às fls. 98, devendo o cartório antes certificar o decurso do 

prazo para impugnação pelo devedor.

 Intime-se para fins recursais.

 Tangará da Serra-MT, 23 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218754 Nr: 8886-78.2016.811.0055

 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): LUCIANO FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 218754.

 Vistos,

 A providência pugnada às fls. 85 já havia sido indeferida às fls. 69.

 Assim, cumpra-se a parte final da decisão de fls. 85.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257958 Nr: 23171-42.2017.811.0055

 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: MARCIO RODRIGUES PEREIRA, ELISAMAR RODRIGUES 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALENTIM SANTOS DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 Autos nº: 257958.

 Vistos,

 Diante do pedido de inclusão de Adair Pereira Neves no polo ativo da 

ação (fls. 43 e fls. 100), determino seja a parte requerida intimada para, no 

prazo de 15 dias, informar se concorda com o pedido de aditamento da 

inicial.

 Havendo concordância da parte requerida, desde já defiro o aditamento 

da inicial, para a inclusão de Adair Pereira Neves no polo ativo da ação, 

devendo ser realizadas as anotações necessárias junto à capa dos autos 

e distribuidor.

 Determino ainda a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 23 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223070 Nr: 12476-63.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 223070.

 Vistos,

 Defiro o pedido 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 as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a pesquisa via 
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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, 23 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264287 Nr: 27881-08.2017.811.0055

 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: MARIA APARECIDA NEVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CREDITO, FINANC. E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:OAB/MS 8.659

 Autos nº. 264287.

Vistos,

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

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 23 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169388 Nr: 10321-58.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCOLARI SUPERMERCADO E CONVENIENCIA 

LTDA - ME, MARCOS SCOLARI, ANA CRISTINA RIBEIRO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 Autos nº: 169388.

 Vistos,

 Defiro o pedido 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 as buscas inexitosas, 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, 23 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 241289 Nr: 9310-86.2017.811.0055

 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): GLEIGSON F. DE OLIVEIRA TRANSPORTES ME, 

GLEIGSON FABIANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 241289.

 Vistos,

Defiro o pedido retro formulado.

 Por conseguinte, autorizo a busca de informações junto à Receita 

Federal, sendo que deverá ser requisitada a última declaração de imposto 

de renda via INFOJUD. Registro ser do meu entendimento que é 

efetivamente possível requisitar junto à Receita Federal informações sobre 

a existência de bens em nome da parte executada, sendo entendimento 

pacificado em nosso Tribunal a possibilidade da quebra do sigilo fiscal 

quando exauridos, pelo exequente, todos os meios para a localização de 

bens sujeitos à constrição.

 Ressalto que este entendimento tem prevalecido porque o sigilo fiscal não 

constitui um direito absoluto, sendo factível sua quebra quando esta 

estiver justificada por fundadas razões e mediante autorização judicial. 

Por oportuno, transcrevo o seguinte julgado acerca da matéria:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - SIGILO FISCAL - 

QUEBRA - EXAURIMENTO DE MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS - 

POSSIBILIDADE - DECISÃO CARENTE DE ASSINATURA - RATIFICAÇÃO - 

POSSIBILIDADE - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - RECURSO IMPROVIDO. 

Cabível a quebra do sigilo fiscal da empresa-devedora quando exauridos, 

pelo exeqüente, todos os meios para a localização de bens sujeitos à 

constrição. É de se rejeitar a alegada nulidade de decisão carente de 

assinatura quando o magistrado que a proferiu permanece na direção do 

feito, haja vista a possibilidade dessa omissão ser, a todo o tempo, 

sanada, sem qualquer prejuízo para as partes.” (Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 45440/2003 - 

CLASSE II - 15 - COMARCA CAPITAL. Relator Des. LEÔNIDAS DUARTE 

MONTEIRO)

 Faço a busca neste momento.

 Consultando o teor da informação obtida, percebo que a parte devedora 

não tem apresentado DIRPF.

 Assim, cumpra-se a parte final da decisão de fls. 147/148, ficando o 

processo suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já a suspensão do feito sine die, 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).

 Intime-se para fins recursais.

 Tangará da Serra-MT, 23 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264573 Nr: 28126-19.2017.811.0055
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 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANDRA BARRETO DE ASSIS CORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LUIS FRANCIOSI 

GOMES - OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 Autos nº. 264573.

Vistos,

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

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 23 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 121908 Nr: 1000-38.2010.811.0055

 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): PEGORINI COMÉRCIO DE LIVROS DIDÁTICOS 

LTDA-ME, ILDA MARIA PEGORINI, IMARY ANA PEGORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT

 Autos nº: 121908.

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 434, para que seja realizada nova avaliação do 

bem penhorado às fls. 97, nos termos do art. 873, inciso III, do Código de 

Processo Civil, haja vista que provavelmente ocorreu uma alteração do 

preço do imóvel.

 Após, intimem-se as partes para se manifestarem, vindo-me na sequência 

o processo concluso para decisão.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 23 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154483 Nr: 3117-94.2013.811.0055

 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): ERALDO SOUZA MEDEIROS

 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: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 Autos nº: 154483.

 Vistos,

 A providência pugnada às fls. 211 já havia sido indeferida às fls. 194.

 Assim, cumpra-se a parte final da decisão de fls. 194.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 28490 Nr: 2422-24.2005.811.0055

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORANDI ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4470-B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, 

SISANE VANZELLA - OAB:5971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

TONY HIROTA TANAKA - OAB:10060/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 Autos nº: 28490.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de fls. 115, uma vez que sequer foi requerido o 

cumprimento de sentença, não havendo bens penhorados nos autos.

 Assim, intimem-se as partes para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 49442 Nr: 4511-20.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASCSDCF, SV, ACDB, FGB, BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GACG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B, FIRMINO GOMES BARCELOS - OAB:4470-B, 

LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:OAB/MT 8194-A, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, SISANE VANZELLA - 

OAB:5971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Autos nº: 49442.

 Vistos,

 A providência pugnada às fls. 242 não deve ser acolhida.

 Este Juízo já realizou busca via BACENJUD duas vezes recentemente 

(fls. 225 e fls. 238).

 Registro que, diversamente do afirmado às fls. 242, as cooperativas de 

crédito já há algum tempo passaram a integrar o sistema BACENJUD.

 Logo, como os bens imóveis são localizáveis por meio de registros 

públicos, não vejo utilidade na medida pugnada às fls. 242.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de fls. 242.

 No mais, cumpra-se a parte final da decisão de fls. 229, eis que o feito já 

permaneceu suspenso por 01 ano.

 Intime-se para fins recursais.

 Tangará da Serra-MT, 23 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277375 Nr: 6863-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TETRAFERRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENTAGONAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 277375.

 Vistos,

 Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

ajuizada por Tetraferro LTDA em face de Pentagonal Engenharia 

Construções e Comércio LTDA.

Aduz que a empresa Requerida foi demandada na Ação Monitória em 

apenso, tendo seus Embargos Monitórios rejeitados. Transitada em julgado 
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a decisão, houve pedido de cumprimento de sentença, contudo a empresa 

Requerida permaneceu inerte. Após, tentada a penhora online, via 

BACENJUD, restou a mesma infrutífera.

Segue narrando que a empresa Requerida foi cancelada junto a JUCEMAT, 

nos termos do art. 60 da Lei 8.934/94, razão pela qual os sócios são 

responsáveis subsidiários, devendo, para tanto, arcar com o pagamento 

do crédito.

 É o necessário à análise e decisão.

Pois bem. O Código de Processo Civil em seu art. 133, § 1º, dispõe que o 

pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica deverá 

observar os pressupostos previstos em lei.

O art. 50 do Código Civil em vigor expressamente prevê a existência de 

dois requisitos essenciais à aplicação da Teoria da Desconsideração da 

Personalidade Jurídica, quais sejam, o desvio de finalidade e a confusão 

patrimonial.

Assim, a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica objetiva 

atingir os bens particulares dos sócios quando, havendo desvio da 

finalidade social da empresa ou de sua função, tenha causado prejuízo a 

terceiros, não possuindo, a pessoa jurídica, patrimônio suficiente para o 

correspondente ressarcimento.

 In casu, muito embora a empresa Requerida encontre-se cancelada 

perante à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT), com 

encerramento irregular, bem como a frustração da penhora online, via 

BACENJUD, dos ativos financeiros da Requerida, aliada a ausência de 

bens para satisfação do débito, não autorizam, por si só, a 

desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse sentido tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. In 

verbis:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO 

CC/2002. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE 

OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. INDÍCIOS DE 

ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. 1. O 

recurso especial tem origem em agravo de instrumento que manteve 

decisão que deferiu pedido de desconsideração de personalidade jurídica 

com base no artigo 50 do Código Civil. 2. Cinge-se a controvérsia a definir 

se estão presentes os requisitos para a desconsideração da 

personalidade jurídica no caso dos autos. 3. A desconsideração da 

personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à 

comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo 

desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 4. A existência de 

indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à ausência de bens 

capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos 

suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. 

Precedentes. 5. Recurso especial provido." (REsp 1419256/RJ, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

02/12/2014, DJe 19/02/2015)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DA EMPRESA. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PASSIVO. PENDÊNCIA DE DÉBITO 

INADIMPLIDO. INSUFICIÊNCIA. 1. A aplicação da teoria da desconsideração 

da personalidade jurídica para excepcionar a regra legal que consagra o 

princípio da autonomia da pessoa coletiva requer a comprovação de que a 

personalidade jurídica esteja servindo como cobertura para abuso de 

direito ou fraude nos negócios e atos jurídicos. 2. O encerramento da 

empresa, com declaração de inexistência de passivo, porém na pendência 

de débito inadimplido, quando muito, pode configurar dissolução irregular, 

o que é insuficiente, por si só, para a aplicação da teoria da disregard 

doctrine. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido em parte e provido.” 

(REsp 1.241.873/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

TERCEIRA TURMA, DJe 20/06/2014)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO 

DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS 

ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. 

INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. 

DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO.

1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o 

desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos 

do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da 

personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, 

posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de 

hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade 

jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se 

prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, 

de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a 

interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que 

relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha 

sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da 

finalidade institucional ou a confusão patrimonial.

2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da 

sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da 

personalidade jurídica, nos termos do Código Civil.

3. Embargos de divergência acolhidos.” (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 

12/12/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 

DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO 

COM PRECEDENTES DO STJ. 1. "A mera demonstração de insolvência da 

pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa 

na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da 

personalidade jurídica" (AgRg no REsp 1173067/RS, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012).

Desta forma, em que pesem os argumentos da parte Requerente, entendo 

não ter sido comprovado, por ora, o desvio de finalidade ou a confusão 

patrimonial por parte da Requerida, razão pela qual o presente incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica é prematuro, necessitando de 

maiores provas para a sua instauração.

Ante o exposto, não estando preenchidos os requisitos exigidos, na forma 

do art. 50 do Código Civil, intime-se a parte Requerente para, querendo, no 

prazo de 15 dias, apresentar novos elementos probatórios, sob pena de 

indeferimento do presente incidente.

 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.: 261771 Nr: 26164-58.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELLO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 

ME, CAROLINA S. MATIAS SANTOS DE MELLO, SEBASTIÃO GERALDO DE 

MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 261771.

 Vistos,

 Realizada busca de novo endereço via INFOJUD, foi obtida a informação 

em anexo, que é a mesma da inicial.

 Assim, diga a parte autora em 10 dias.

 Caso venha a requerer a citação via edital, desde já fica deferido o 

pedido formulado, isso porque reputo esgotadas as tentativas de 

localização pessoal da parte.

 Assim, fica desde já determinada sua citação por edital, este com prazo 

de 30 dias, ficando a parte advertida que, caso seja revel, ser-lhe-á 

nomeado como curador especial o douto membro da Defensoria Pública 

atuante neste Juízo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 237261 Nr: 4294-54.2017.811.0055

 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: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. N. DA SILVA E CIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a certidão 

negativa de fl. 83, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279150 Nr: 8356-06.2018.811.0055

 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: ANTONIO TRETTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORACI TRETTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 279150.

Vistos,

Inicialmente, indefiro os benefícios da justiça gratuita, visto que a parte 

requerente não trouxe aos autos documentos que comprovasse as 

informações quanto a sua insuficiência de recursos.

 Todavia, com fundamento no art. 98, §6º, do CPC, e art. 468, § 6º, da 

CNGC/MT, defiro o parcelamento das custas, autorizando o pagamento em 

02 (duas) parcelas mensais.

Nos termos do Ofício Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux, determino que cópia 

desta decisão seja encaminhada via e-mail para o Departamento de 

Controle e Arrecadação (dca@tjmt.jus.br), que providenciará o necessário 

lançamento no sistema de arrecadação.

Após, deverá a própria parte acessar o site do TJMT e clicar no link 

“Emissão de Guias Online”, escolhendo a opção “Distribuição/Mediação” 

na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e lançar a numeração do 

processo, sendo que na sequência o sistema exibirá a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”.

 Ato contínuo deverá a parte efetuar o pagamento, sendo que o 

acompanhamento do pagamento das parcelas poderá ser efetuado no site 

do TJMT pelo link “Emissão de Guias Online” na opção “Guias do 

Processo” na coluna “Consulta” lançando a numeração do feito.

 Consigno que o parcelamento autorizado abrange apenas as custas de 

preparo do processo (distribuição), não estando inclusas todas as demais 

despesas processuais havidas no curso do processo.

No mais, nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 10 de julho de 2018, às 

14h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, 

§9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas 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), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, considerando que uma das partes é maior de 60 (sessenta) anos, 

determino a priorização do trâmite deste feito, nos moldes do artigo 71 da 

Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), devendo o processo ser 

identificado nos termos da CNGC.

Às providências.

 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.: 131686 Nr: 1453-96.2011.811.0055

 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): GENESIO VENTURINI

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

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 131686.

 Vistos,

 Nos termos da decisão de fls. 147/148, nesta data realizei busca de bens 

via INFOJUD, sendo obtida a informação em anexo, pela qual se percebe 

que a parte devedora não tem apresentado DIRPF.

 Assim, cumpra-se a parte final da decisão de fls. 147/148, ficando o 

processo suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já a suspensão do feito sine die, 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).

 Intime-se para fins recursais.

 Tangará da Serra-MT, 23 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257003 Nr: 22291-50.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, HANS DE PAULA MARTINS - OAB:23338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 257003.

 Vistos,

 Realizada busca de novo endereço via INFOJUD, foi obtida a informação 

em anexo.

 Assim, reitere-se a tentativa de citação.

 Caso não haja êxito, diga a parte autora em 10 dias.

 Caso venha a requerer a citação via edital, desde já fica deferido o 

pedido formulado, isso porque reputo esgotadas as tentativas de 

localização pessoal da parte.

 Assim, fica desde já determinada sua citação por edital, este com prazo 

de 30 dias, ficando a parte advertida que, caso seja revel, ser-lhe-á 

nomeado como curador especial o douto membro da Defensoria Pública 

atuante neste Juízo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279858 Nr: 8894-84.2018.811.0055

 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: AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONIA BRASIL MÓVEL - VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:23192/0, FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - 

OAB:24.181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos nº: 279858.

Vistos,

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de 

antecipação de tutela e indenização por danos morais ajuizada por Auto 

Posto Caminhoneiro LTDA em desfavor de Telefonia Brasil Móvel - Vivo 

S.A, ambos qualificados.

Em síntese, a parte Requerente alega que recebe de seus clientes título de 

crédito para pagamento do abastecimento de carretas e caminhões, sendo 

que quando o valor do título é superior ao valor da revenda, a Requerente 

emite ao consumidor “cheque troco” do valor referente a diferença.

Sustenta que nos últimos dias recebeu ligações de seus clientes 

informando que alguns dos “cheques troco” emitidos não estavam sendo 

aceitos por outras empresas, pelo fato de a empresa Requerente estar 

negativa por uma suposta inadimplência.

Aduz o Requerente que ao consultar seus dados cadastrais, constatou a 

existência de negativação de seu CNPJ por parte da empresa Requerida, 

em virtude da falta de pagamento de duas faturas.

Segue narrando que em contato com a empresa Requerida, que lhe 

encaminhou as faturas negativadas, observou que a negativação se 

refere a uma linha telefônica localizada na cidade de Piracicaba/SP.

Assim, afirma o Requerente que jamais firmou negócio jurídico com a 

Requerida.

Por conta disso, pugna a parte Requerente, em sede de tutela antecipada, 

que a Requerida proceda a baixa imediata de qualquer débito relacionada 

a linha telefônica discutida, bem como se abstenha de realizar novas 

negativações.

Pugna, ainda, pela inversão do ônus da prova, bem como pela declaração 

de inexistência de débito, condenando a Requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 12/32.

É o necessário à análise e decisão.

Quanto à antecipação de tutela, consigno que as tutelas em si, sofreram 

diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte Requerente requereu a concessão da tutela de urgência 

de forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para 

compelir a parte Requerida a excluir a inscrição de seu nome dos órgãos 

de proteção ao crédito, bem como não mais inscrevê-la até a resolução da 

causa.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu, valendo-me de cognição sumária, entendo que se encontram 

preenchidos os requisitos necessários para concessão da tutela 

antecipada pleiteada, haja vista a demonstração da probabilidade do direito 

fundada na divergência quanto a localização da empresa na qual foi 

emitida a fatura da linha telefônica, eis que a empresa Requerente está 

situada na cidade de Tangará da Serra/MT enquanto que as faturas 

apresentam como endereço da empresa a cidade de Piracicaba no estado 

de São Paulo, conforme fls. 26/29.

O outro requisito, consistente no perigo de dano também se encontra 

demonstrado, uma vez que a inscrição do nome do Requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito acaba por lhe trazer prejuízos no mercado 

consumidor.

Assim, entendo que se faz presente a aparência do bom direito e o perigo 

de dano necessário para a antecipação dos efeitos da tutela para os fins 

pretendidos.

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada, para determinar que 

a empresa Requerida realize a baixa imediata da inscrição do nome do 

Requerente dos cadastros de proteção ao crédito, bem como se abstenha 

de realizar novas negativações, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite do valor da 

causa.

 Desse modo, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 10 

de julho de 2018, às 16h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas 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), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte Requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, defiro a inversão do ônus probatório, por tratar-se de relação 

consumerista, nos moldes ditados pelo art. 6º, VIII, do CDC, ficando a parte 

requerida expressamente obrigada a exibir cópia do contrato que embasa 

as cobranças discutidas.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 23 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173615 Nr: 15362-06.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAKASHI SHIDA, MARIA RITA MITUZAKI SHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO APARECIDO LEITE C. 

PRATES - OAB:4.652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MAGDALENA REZENDE 

DE LACERDA - OAB:18287, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS 

- OAB:4123/MT, FRANCINE GOMES PAVEZI - OAB:17162, IRAJÁ 

REZENDE DE LACERDA - OAB:MT 11.987, JOSÉ CARLOS REZENDE - 

OAB:9146/MT

 Autos nº: 173615.

Natureza: Ação de Execução.

Exequente: Gilberto Carlos de Oliveira.

Executado: Takashi Shida e outra.

Vistos,

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 29 de 

julho de 2014 por Gilberto Carlos de Oliveira em face de Takashi Shida e 

Maria Rita Mituzaki Shida, ambos já qualificados.

 A inicial foi despachada às fls. 38/39.

 Às fls. 58/60 houve o comparecimento espontâneo da parte executada 

com a apresentação da exceção de pré-executividade.

 Às fls. 61/62 foi deferido o pedido de penhora no rosto dos autos e 

rejeitada a exceção de pré-executividade.
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 Às fls. 92 foi realizada a penhora no rosto dos autos em trâmite na 5ª 

Vara Cível desta Comarca e devidamente intimada às fls. 93, a parte 

executada permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 102.

 Às fls. 118 a parte exequente requereu o reforço da penhora, o qual foi 

deferido pela decisão de fls. 119.

 Às fls. 131 veio aos autos a informação de que o Departamento da Conta 

Única foi oficiada para que fosse efetuada a transferência do valor 

correspondente ao reforço da penhora para estes autos.

 Às fls. 132 foi determinado para que fosse certificado pela Sra. Gestora 

se a importância foi vinculado a este processo, sendo que em caso 

positivo a penhora no rosto dos autos de fls. 01 fosse satisfeita em 

primeiro lugar.

 Às fls. 138/139 foi noticiado a celebração de acordo referente ao valor da 

penhora no rosto dos autos de fls. 01.

É o relatório.

D E C I D O.

Analisando detidamente os autos, verifico que a obrigação foi 

integralmente satisfeita com a penhora no rosto dos autos em trâmite na 5ª 

Vara Cível desta Comarca, cujo valor já se encontra vinculado a estes 

autos, conforme extrato de fls. 135/136.

Diante disso, entendo que o processo deve ser extinto, consoante o 

disposto no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, considerando que foi noticiada a celebração de acordo pelo 

credor da penhora realizada no rosto destes autos (fls. 01), entendo que 

não há óbice para que o pagamento deste seja realizado nestes autos, 

uma vez que restou consignado no acordo de fls. 139 que o pagamento 

será realizado mediante a expedição de alvará nos presentes autos.

 Ante o exposto, declaro extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, autorizo o levantamento da importância referente ao 

pagamento do acordo (R$ 31.000,00 e R$ 4.000,00) na conta indicada às 

fls. 138-vº.

 Feito isto, desde já fica autorizado o levantamento do saldo remanescente 

até zerar a conta judicial em favor da parte credora ou de seu procurador.

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.

 Eventuais custas pela parte executada.

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, 23 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279608 Nr: 8706-91.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE LUCIA RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

 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: FERNANDO CEZAR DOS 

SANTOS REIS - OAB:22.096/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Autos nº: 279608.

 Vistos,

Incialmente passo a analisar o efeito no qual os embargos devem ser 

recebidos.

Conforme preceitua o caput do art. 919 do Código de Processo Civil, os 

embargos à execução não possuem efeito suspensivo, contudo, o 

parágrafo 1º do referido dispositivo legal permite, excepcionalmente, o 

recebimento dos embargos com efeito suspensivo, vejamos:

 “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

 In casu, analisando detidamente os autos, verifico não se fazem 

presentes os requisitos para que os embargos sejam recebidos com efeito 

suspensivo, eis que não houve pedido pela atribuição de tal efeito e, 

logicamente, a demonstração dos seus fundamentos.

 Ante o exposto, recebo os embargos opostos pela parte executada, 

recebendo-os sem efeito suspensivo, determinando que a parte 

embargada seja intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

tal como preceitua o art. 920 do Código de Processo Civil.

Ademais, indefiro o pedido de justiça gratuita, tendo em vista que o fato de 

a Embargante estar sendo representada pela Defensoria Pública como 

curadora especial, não presume a ausência de condições financeiras 

para arcar com as custas e honorários sucumbenciais.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 24 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 138768 Nr: 9196-60.2011.811.0055

 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: ANDREIA MACIEL FILHO, ROBERTO MASSASHI TANNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MASSASHI TANNO, ANDREIA 

MACIEL FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b, VILSON 

SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 Autos nº: 138768.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 296/297, verifico que durante o prazo para as 

partes se manifestarem acerca dos esclarecimentos prestados pelo perito 

às fls. 287/288, o processo esteve em carga com a advogada da parte 

requerida pelo prazo de 02 (dois) dias.

Assim, restituo o prazo de 02 (dois) dias, para a parte autora se 

manifestar acerca dos esclarecimentos prestados pelo perito.

Além disso, verifico que houve manifestação pela parte autora às fls. 286 

quanto às provas a serem produzidas.

 Razão pela qual, revogo a certidão de fls. 295.

 Sem prejuízo do acima exposto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de junho de 2018, às 14:00 horas, haja vista que 

foi deferida a produção de prova oral quando do saneamento às fls. 

140/141.

Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

Cumpra-se prioritariamente, uma vez que se trata de processo da META 

2/2018-CNJ.

Tangará da Serra-MT, 23 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279553 Nr: 8668-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 279553.

Vistos,

 Nos termos do art. 829 do CPC, determino que a parte executada seja 

citada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

devendo ser a mesma advertida de que o prazo para embargar é de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231 do mesmo estatuto legal.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimado pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

 Frustradas as citações pessoal e com hora certa, deverá a parte 

exequente requerer a citação por edital da parte devedora.

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 

do CPC, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 23 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 255936 Nr: 21381-23.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RICARDO DE SANTIS GUEDES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPHAVILLE BAURU SPE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14.341, Luciana Nazima - OAB:OAB/SP 169.451

 Autos nº. 255936.

Vistos,

Tendo em vista a manifestação de fls. 438/439, intime-se novamente a 

parte Requerida para se manifestar acerca da petição de fls. 270/271, no 

prazo de 15 dias.

Ademais, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 18557 Nr: 1146-60.2002.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO RICARDO EIDT

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

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, ALBINO RAMOS - OAB:3559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Autos n.º 18557.

Vistos,

 Indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos formulado às fls. 451, 

tendo em vista que o imóvel alienado na execução código 13367 em 

trâmite na 1º Vara Cível desta Comarca, também foi objeto de penhora 

nestes autos às fls. 441/442, de modo que cabe ao credor valer da sua 

preferência formulando a pretensão no juízo em que a arrematação se 

realizou, ainda que não tenha ocorrido a averbação da penhora no 

Registro de Imóveis. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça nos julgados ora colacionados:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ANTERIORIDADE DA PENHORA - DECISÃO 

MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 83 DO STJ - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. O 

registro ou a averbação não são atos constitutivos da penhora, que se 

formaliza mediante a lavratura do respectivo auto ou termo no processo. 

Não há exigência de averbação imobiliária ou referência legal a tal registro 

da penhora como condição para definição do direito de preferência, o qual 

dispensa essas formalidades. (REsp 1209807/MS, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 15/02/2012) 2. O entendimento adotado pelo 

Tribunal de origem está em conformidade com o posicionamento do STJ, 

portanto incidente o teor da Súmula 83 desta Corte Superior, segundo a 

qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a 

orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1161821/SP, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016) 

(Original sem grifo)

“RECURSO ESPECIAL (CF, ART. 105, III, "c"). PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO. CONCURSO DE CREDORES. MARCO TEMPORAL DO DIREITO 

DE PREFERÊNCIA DE CREDOR. ANTERIORIDADE DA PENHORA OU DO 

REGISTRO (AVERBAÇÃO) DO ATO CONSTRITIVO. DIREITO DE 

PRELAÇÃO DECORRENTE DA MERA FORMALIZAÇÃO DA PENHORA NO 

PROCESSO. RELEVÂNCIA DO REGISTRO PARA FIM DIVERSO. 1. Havendo 

pluralidade de credores com penhora sobre o mesmo imóvel, o direito de 

preferência se estabelece pela anterioridade da penhora, conforme os 

arts. 612, 613, 711 e 712 do CPC, que expressamente referem à penhora 

como o "título de preferência" do credor. 2. A precedência da data da 

averbação da penhora no registro imobiliário, nos termos da regra do art. 

659, § 4º, do CPC, tem relevância para efeito de dar publicidade ao ato de 

constrição, gerando presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

prevenindo fraudes, mas não constitui marco temporal definidor do direito 

de prelação entre credores. 3. Nos termos do art. 664 do CPC, 

"considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos 

bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no 

mesmo dia". Assim, o registro ou a averbação não são atos constitutivos 

da penhora, que se formaliza mediante a lavratura do respectivo auto ou 

termo no processo. Não há exigência de averbação imobiliária ou 

referência legal a tal registro da penhora como condição para definição do 

direito de preferência, o qual dispensa essas formalidades. 4. Recurso 

especial conhecido e provido.” (REsp 1209807/MS, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 15/02/2012)

Por conseguinte, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado 

para requerer o que entender direito em termos de prosseguimento, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-a que no silêncio 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).

Cumpra-se.
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Tangará da Serra-MT, 23 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279066 Nr: 8291-11.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCETE INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES 

LTDA.,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI 

- OAB:OAB/SC 3210

 Autos nº: 279066.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte 

Embargante, eis que não restou comprovada a sua insuficiência de 

recursos para arcar com as custas processuais.

Não obstante a parte Embargante possua algumas pendências e 

restrições financeiras, entendo que a mesma não é hipossuficiente, nem 

mesmo momentaneamente, haja vista a elevada capacidade patrimonial e 

econômica vislumbrada nos presentes autos.

 Diante disso, intime-se o Embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar as custas iniciais, comprovando o pagamento, sob pena de 

indeferimento da inicial e cancelamento do registro e distribuição.

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.: 279860 Nr: 8896-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGMAR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 279860.

 Vistos,

Defiro o pedido consignatório formulado na inicial, devendo a parte autora 

atentar-se apenas para a regra do artigo 542, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

 Sem prejuízo do exposto acima, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 17 de julho de 2018, às 13h00min, nos termos do 

art. 334, do Código de Processo Civil, a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas 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), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para o réu para levantar o depósito ou oferecer contestação. 

Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 do CPC.

Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, concedo a parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 23 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277374 Nr: 6861-24.2018.811.0055

 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: LENIR TEREZINHA MELLO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 277374.

Vistos,

Diante do documento juntado às fls. 18, defiro a gratuidade.

No mais, compulsando os autos, verifico pela certidão de fls. 09 que o 

falecido deixou três herdeiros necessários e bens a inventariar, o que 

pode tornar esta via inadequada.

Assim, diga a requerente em 10 dias.

 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.: 279432 Nr: 8590-85.2018.811.0055

 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: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANISSE CUSTODIO DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 279432.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 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.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora do requerido, in casu, comprovada pela 

notificação (fls. 32) e pelo telegrama (fls. 33-vº).

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 a quem 

ela indicar.

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 dívida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 
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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 (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Tangará da Serra/MT, 23 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 137164 Nr: 7483-50.2011.811.0055

 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: ANTONIETA CARLOTTO SIMMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Autos nº: 137164.

Vistos,

Analisando os autos, verifico que a parte Requerida foi devidamente 

intimada para providenciar a ratificação do acordo de fls. 246/249 por 

quem possua poderes para transigir, sob pena de ser punida por ato 

atentatório à dignidade da justiça, conforme decisão de fls. 289.

Às fls. 292 foi certificado o decurso do prazo para a parte Requerida 

cumprir a decisão, tendo permanecido inerte.

Às fls. 295/296 a Requerente pugnou pela condenação do Requerido por 

ato atentatório a dignidade da justiça.

É o necessário à análise e decisão.

Tendo em vista que o Requerido, até o presente momento, não procedeu 

com a ratificação do acordo, aplico ao mesmo multa de 20% sobre o valor 

atualizado da causa, com fundamento no art. 77, § 2º, do Código de 

Processo Civil.

 Por conseguinte, determino que seja novamente intimado o Requerido 

para, no prazo de 15 dias, ratificar o acordo de fls. 246/249, por quem 

possua poderes para transigir, sob pena de homologação em caso de 

inércia.

Às providências.

Tangará de Serra - MT, 21 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273923 Nr: 4225-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a certidão negativa de fl. 31, bem como para efetuar 

o pagamento do importe de R$ 367,00 (trezentos e sessenta e sete reais), 

referente à complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça 

MANOEL REIS CANGUSSU RIBEIRO, mediante guia a ser emitida junto ao 

site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279062 Nr: 8284-19.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZULEIDE MORAIS, JOSE ADÃO DA SILVA 

PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES APARECIDO DE OLIVEIRA, CARTÓRIO 

1º OFICIO TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAIR DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

14.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 279062.

Vistos,

 Trata-se de ação anulatória da consolidação da propriedade c/c tutela de 

urgência ajuizada por Maria Zuleide Morais e José Adão da Silva Pontes 

em desfavor de Moisés Aparecido de Oliveira e Cartório do 1º Ofício da 

Comarca de Tangará da Serra/MT, todos qualificados na inicial.

 Sustenta a parte Requerente, em síntese, a existência de litisconsórcio 

passivo necessário com relação a Caixa Econômica Federal, tendo em 

vista que a mesma foi quem revendeu o imóvel em litígio ao Primeiro 

Requerido, motivo pelo qual requer a citação da CEF para que integre a 

presente lide.

Alega a parte Requerente que contratou com a CEF a aquisição de um 

imóvel residencial, por meio de financiamento do Sistema Financeiro de 

Habitação (SFH).

Ocorre que em decorrência dos altos índices de reajustes mensais 

tornou-se a parte Requerente inadimplente. Ademais, afirma os 

Requerentes que a CEF foi intransigente para conceder a renegociação da 

dívida do imóvel, razão pela qual se deu início a execução extrajudicial, 

sendo que os mesmos não receberam avisos de cobranças, nem mesmo 

foram intimados das datas dos leilões, sendo assim o bem imóvel 

adjudicado.

Pugna a parte Requerente pela nulidade da hasta pública realizada, bem 

como da consolidação da propriedade em face do Requerido, devendo a 

parte Requerente voltar a posse do bem, eis que não foi cientificada da 

data do leilão.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 22/68.

 É o necessário à análise e decisão.

A priori, entendo que a Caixa Econômica Federal deve integrar a presente 

lide, eis que se trata de litisconsórcio passivo necessário, tendo em vista a 

natureza da relação jurídica controvertida, dependendo a eficácia da 

sentença da sua citação, nos termos do art. 114 do Código de Processo 

Civil.

Outrossim, diante da necessidade de ingresso da CEF na presente lide, é 

cediço que a competência para processar e julgar ações em que a Caixa 

Econômica Federal for parte ou interessada é da Justiça Federal, por se 

tratar de empresa pública federal, conforme disposto no Decreto – Lei n.º 

759/69 e no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, in verbis:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 

federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as 

sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”

 No caso em questão, a empresa pública federal deve integrar o polo 

passivo da lide, sendo, portanto, nos termos do art. 109, I, da CF, a 

competência para processar e julgar a presente ação da Justiça Federal.

Assim, como já há pedido da parte Requerente para ingresso da CEF na 

presente lide, autorizo a inclusão da mesma no polo passivo da demanda, 

devendo ser realizadas as retificações necessárias junto ao cartório 

distribuidor e capa dos autos.

Realizada as retificações necessárias e incluída a CEF no polo passivo da 

demanda, declaro, ex officio, a incompetência absoluta deste Juízo para 

processar e julgar a presente ação, nos termos do artigo 109, inciso I, da 

Constituição Federal c.c art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil e, por 

conseguinte, DECLINO DA COMPETÊNCIA para a Justiça Federal, devendo 

o feito ser remetido ao Juízo Federal da Seção Judiciária competente, com 

as cautelas e homenagens de estilo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 23 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275288 Nr: 5215-76.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO POLO ROTILLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANT DEFENDER TECNOLOGIA AGRICOLA 
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IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL MESQUITA - 

OAB:193.189/SP, RODRIGO QUINTINO PONTES - OAB:274196/SP

 Certifico que a contestação de fls. 42/58 é tempestiva. Desse modo, 

intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276970 Nr: 6526-05.2018.811.0055

 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: JOSE ALDO DE SOUZA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CARVALHO DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença retro, transitou em julgado sem interposição de 

recurso.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160590 Nr: 10575-65.2013.811.0055

 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: NUBIA GONÇALVES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

145, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 199712 Nr: 14557-19.2015.811.0055

 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: HONORATO BEZERRA MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 112 

e 113, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270936 Nr: 1939-37.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA VIEIRA DO NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 288 

e 289, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 241825 Nr: 10071-20.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNEI DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLIGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte executada para que requeira o que de direito, no prazo de 30 

(trinta) dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor 

de arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 224273 Nr: 13580-90.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA, IOLANDA 

CRISTINA DO NASCIMENTO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Analisando os autos, e sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir no prazo de 10 dias, indicando com objetividade a finalidade das 

mesmas em relação aos pedidos que respectivamente sustentam na lide, 

visto que em suas manifestações iniciais protestaram genericamente pela 

produção de provas a fim de evitar efeitos preclusivos, mas é notório que 

no transcurso do processo tem melhores condições de verificar àquelas 

que realmente lhes interessam para atestar em Juízo o que entendem ser 

de fato o seu direito.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 31 de outubro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001538-55.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURENY DE ARRUDA RIBEIRO OAB - MT0014108A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Fabio Martins Junqueira (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR 

CONTRARAZÕES AO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA 

PARTE IMPETRADA, NO PRAZO LEGAL

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13317 Nr: 2311-16.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, PARA SE 

MANIFESTAREM, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NOS VALORES DE R$ 

112,78, 53,77 E 33,57 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 163837 Nr: 1242-55.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. HENDGES DA SILVA EPP, ALINE 

CRISTINA HENDGES DA SILVA, FLAVIO FERNANDO ZILIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:196461/SP, JEAN COLIN TALAVERA - OAB:230741/SP, 

RENATA CRISTINA TAVERNARO BRESCIANI - OAB:OAB/SP 316.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Inicialmente, analisando detidamente aos autos, verifico que as diligências 

realizadas nos sistemas conveniados não englobaram a requerida A. C. 

Hendges da Silva EPP, razão pela qual promovo diligência, as quais 

restaram infrutíferas, com a localização dos mesmos endereços 

constantes dos autos.

Outrossim, verifica-se que foram esgotadas as diligências para tentativa 

de localização das requeridas Aline Cristina Hendges da Silva e A. C. 

Hendges da Silva EPP (fls. 68, 81, 107, 110, 123 e 146/147), sendo, 

inclusive, utilizado os sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça 

para localização de endereço da parte (fls. 94/96, 130/131 e 137/142)

Dessa forma, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, defiro 

a citação por edital das requeridas Aline Cristina Hendges da Silva e A. C. 

Hendges da Silva EPP, pelo prazo de 20 (vinte) dias.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II, do Código de Processo Civil, autorizo a 

publicação do edital de citação, por intermédio do Diário de Justiça 

Eletrônico (DJe).

Decorridos os prazos de presunção de conhecimento da citação, fica 

desde logo nomeado curador daquela a Defensoria Pública do Estado do 

Mato Grosso, nos termos do artigo 72, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, para apresentação das defesas. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276719 Nr: 6337-27.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX EDUARDO GALEGO - 

OAB:259772

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279291 Nr: 8497-25.2018.811.0055

 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: PAULO CESAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDALI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, verifica-se a existência de seis registros no nome do 

requerente junto ao sistema Renajud, o que, em uma primeira análise, não 

convalida com a necessidade de concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita.

Além disso, o requerente não apresentou todos os documentos 

necessários ao recebimento da inicial, qual seja comprovante de 

endereço, visto que o documento colacionado aos autos à fl. 12 se 

encontra em nome de terceiro estranho a lide e não há qualquer relação 

deste com o requerente.

Outrossim, o documento de fl. 16 se encontra ilegível.

Assim, intime-se o autor para comprovar , que não possui condições e 

arcar com as custas, as despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma da lei, em razão do pedido de gratuidade da justiça 

postulado na presente ação (CPC, artigo 99, §2º), bem como para trazer 

aos autos comprovante de endereço em seu nome e substituir o 

documento ilegível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 155819 Nr: 4443-89.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIANA FERREIRA BRAZ, APARECIDA MARCELA 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON DALEFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - 

OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11.548

 [...]DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD postulado pelo exequente 

às fls. 113/114 em desfavor do executado, no valor da última atualização 

nos autos (fls. 111V), a qual restou parcialmente frutífera.Desse modo, 

intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

ocasião em que o executado deverá comprovar, se for o caso, que as 
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quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou excessividade da 

penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).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 de cinco veículos, sendo que 

apenas o veículo Honda CG 125 FAN ES placa: OAQ5060 está livre de 

ônus.Com fulcro no princípio da cooperação, promovo restrição judicial de 

transferência no veículo Honda CG 125 FAN ES placa: OAQ5060.Por 

conseguinte, intime-se o exequente para que se manifeste expressamente 

quanto ao interesse ou não na penhora do veículo localizado, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de levantamento da restrição judicial 

inserida.Outrossim, indefiro o pedido de expedição de ofício ao Cartório de 

Registro de Imóveis, visto que tais informações não são sigilosas e podem 

ser obtidas pela própria parte.Sem prejuízo das deliberações supra, 

proceda-se 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.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 220797 Nr: 10753-09.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA CANDIDA PERPETUO

 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:

 Vistos,

Inicialmente, promovo diligência perante o sistema Bacenjud, com o fim de 

obter a resposta da ordem judicial emanada à fl. 75, a qual restou frutífera, 

com a localização de endereço diverso do que consta dos autos.

Assim, determino que se expeça o necessário para promover a citação da 

parte requerida, com as advertências legais.

Contudo, frustrada igualmente a citação da requerente e ante ao 

requerimento retro, defiro a citação por edital da parte requerida, no prazo 

de 20 (vinte) dias.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II, do Código de Processo Civil, autorizo a 

publicação do edital de citação, por intermédio do Diário de Justiça 

Eletrônico (DJe).

Decorridos os prazos de presunção de conhecimento da citação e de 

apresentação da resposta ou pagamento sem providência pelas 

demandadas, fica desde logo nomeado curador daquela a Defensoria 

Pública do Estado do Mato Grosso, nos termos do artigo 72, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, para apresentação das defesas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 127889 Nr: 6825-60.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURCILENE ALVES BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IIPE-INSTITUTO INTERNACIONAL DE 

PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 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 à fl. 201 em desfavor do executado, no valor da 

última atualização nos autos (fl. 202), a qual restou infrutífera, consoante 

extrato anexo.

Outrossim, considerando-se que a penhora realizada via Bacenjud foi 

infrutífero, defiro a pesquisa de veículos em nome do executado via 

RENAJUD, a qual restou infrutífera, consoante extrato anexo.

Assim, sendo constatada a inexistência de bens em nome da parte 

executada, intime-se o exequente para dar prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indicando-se bens penhoráveis.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo 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 (artigo 921, § 4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 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

 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$ 

28,03, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279539 Nr: 8667-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENITA LOCKS, OSNI LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, VINÍCIUS BARNES - OAB:56242/RS

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, não há notícias nos autos do pagamento de custas 

referente os emolumentos da distribuição e contadoria, nos termos do 

Provimento n. 08/2002/CM.

Outrossim, quando da análise concessão da medida liminar de 

manutenção provisória da posse o juiz poderá condicionar a ordem à 

prestação de caução, nos termos do parágrafo único do artigo 678 do 

Código de Processo Civil.

Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte requerente para realizar o pagamento da referida taxa no valor de 

R$ 100,45 (cem reais e quarente e cinco centavos), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito, bem como para apresentar 

caução idôneo.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147138 Nr: 6909-90.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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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

 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$ 

3590,00 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.: 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

 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$ 

802,63 e R$ 218,64, 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.: 136507 Nr: 6764-68.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS BARBOSA, VALNICEIA 

MARIA PICOLI BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AUGUSTO 

BARBOSA - OAB:10061/MT

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Marcelo Augusto 

Borges em desfavor de Antônio Carlos Barbosa e Valniceia Maria Picoli 

Barbosa.

Intimado (fl. 274), o executado pugnou pelo pagamento de 30% (trinta por 

cento) e o parcelamento em 6 (seis) vezes do remanescente (fl. 276), 

tendo colacionado aos autos comprovante de pagamento do valor de 

entrada (fl. 278), bem como pugnou pela baixa da averbação de hipoteca 

junto ao imóvel sob a matricula n.º 11.582 do CRI Tangará da Serra, ante a 

quitação do débito (fl. 279).

Conduto, o exequente discordou do parcelamento do débito, uma vez que 

inviável na fase de cumprimento de sentença, pugnado pelo levantamento 

de alvará da quantia depositada e penhora on line do valor remanescente 

(fl. 282).

Às fls. 313 e 315 o executado colacionou aos autos comprovante de 

pagamento referente a primeira e segunda parcela.

Indeferiu-se o pedido de parcelamento, nos termos postos à decisão de fl. 

316, bem como se realizou diligência junto ao sistema Bacenjud, sendo 

frutífero.

Instadas às partes, o executado efetuou novo depósito judicial (fl. 329), 

pugnando pela baixa na hipoteca (fl. 326), enquanto o exequente pugnou 

pela remessa dos autos a contadoria e posterior levantamento de alvará 

dos valores devidos (fl. 335).

Por conseguinte, remetam-se os autos ao Contador Judicial para a 

elaboração de cálculos judiciais do débito objeto dos autos devidamente 

atualizados, procedendo-se a compensação dos valores pagos às fls. 

279 e 313 do valor inicialmente cobrado (fl. 272).

Posteriormente, deverá incluir multa de 10% e honorários advocatícias de 

10% ao valor remanescente, compensando-se os valores penhorados via 

sistema Bacenjud à fl. 318 e depositados à fl. 329.

Após oportunizada manifestação das partes e cumpridos eventuais atos 

ordinatórios, encaminhe os autos conclusos.

 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:

 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 NO VALOR DE R$ 

966,12.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 193807 Nr: 9967-96.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAMAGIL - TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RODOBENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 16.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:OAB/SP236655, LEANDRO GARCIA - OAB:210137

 Vistos,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Famagil 

Transportes Rodiviários de Carga Ltda. em face de Banco Rodobens S/A, 

objetivando o recebimento de valores fixados na sentença de fl. 210/213 a 

título de honorários sucumbenciais.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fl. 222).

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

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pela executada, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 157856 Nr: 6455-76.2013.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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:

 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 NO VALOR DE R$ 

147,27.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 131927 Nr: 1727-60.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI ANTUNES DA COSTA, CELSO PATRICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ ACCO, JUCIRLEI DE CONTO 

ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE LAMMEL KRUG - 

OAB:14.259-B, Rayane de Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, 

VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 Vistos,

Cuida-se de ação movida por Iraci Antunes da Costa em desfavor de 

Alberto Luiz Acco, Jucirlei de Conto Acco e Celso Patrício.

Às fls. 604/606 este Juízo determinou o levantamento de valores 

depositados aos autos em favor dos autores e alvará para transferência 

do imóvel aos requeridos.

Com a ausência de impugnações (fl. 610), expediu-se o Alvará de 

autorização n.º 001/2018 (fl. 611) e Alvarás eletrônicos n.º 

387849-P/2018 e 387855-4/2018 para o levantamento dos valores 

vinculados aos autos (fls. 619/620).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pela extinção total da dívida.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141196 Nr: 528-66.2012.811.0055

 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: ELIEL TEODORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 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: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, GILBERTO BORGES DA SILVA - 

OAB:58647/PR, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:OAB/MT9941-B

 INTIMAÇÃO DAS partes para manifestar-se quanto a resposta do 

contador judicial à fl. 344/344 verso, em seguida remetam-se os autos 

conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 5948 Nr: 149-58.1994.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI, IRINEU CODATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPEL AGROPECUÁRIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 Vistos etc.,

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 pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente às fls. 260/2162 em desfavor do executado, no 

valor da última atualização nos autos (fl. 2163/2164).

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).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

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 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.: 217339 Nr: 7798-05.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTT CONFECÇÕES EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LEONARDO TATSCH PEREIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JIMENA NEME ICART - 

OAB:41939, PRISCLA DOS SANTOS - OAB:783831/PR, RAFAEL VIVA 

GONZALEZ - OAB:43.367/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as diligências para tentativa de localização da parte 

restaram infrutíferas (fls. 37/38, 56 e 68) e com fulcro no princípio da 

cooperação, promovo, de ofício, diligências perante os demais sistemas 

conveniados para localizar endereço atual. Contudo, a diligência restou 

infrutífera, com a obtenção dos mesmos endereços.

Assim, ante a inércia da parte em promover o prosseguimento, , 

intimem-se pessoalmente o requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

promover o regular prosseguimento do feito, nos termos do artigo 485, 

§1º, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção.

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, encaminhe os autos 

conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 125994 Nr: 4955-77.2010.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR MARIA FOGLIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - OAB:13966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 Vistos.

Quanto ao pedido de sobrestamento pelo prazo de 60 dias para tratativas 

de acordo, oportunize-se manifestação do exequente.

Com a resposta, voltem-me conclusos para sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 4334 Nr: 546-15.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA, JOSÉ 

RIBEIRO DE SOUZA

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

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 Vistos,

Considerando o lapso temporal da avaliação até a presente data, entendo 

que decorreu tempo razoável (4 meses) sem que o exequente tenha 

manifestado quanto ao laudo de avaliação (fls. 476/481), bem como que 

não existe complexidade apta ao deferimento de nova dilação pelo prazo 

60 dias.

Assim, indefiro a dilação pleiteada.

 Intime-se o exequente para, no prazo de 5 dias, sob pena de preclusão, 

manifestar-se sobre o laudo de avaliação.

Sem prejuízo, diligencie-se quanto ao cumprimento da missiva de avaliação 

do outro imóvel à fl. 469.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do exequente, certifique-se 

e em seguida voltem-me concluso para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139193 Nr: 9641-78.2011.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDENI LUCAS LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A, BANCO RABOBANK 

INTERNACIONAL BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, Julierme Romero - OAB:6240/MT, OPSON 

LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI 

DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de 30 (trinta) dias e o autor não 

manifestou requerendo o que entender necessário para o cumprimento do 

julgado e recolhimento de eventuais custas pendentes, nos termos em que 

foram distribuídas em razão de sucumbência, apesar de devidamente 

intimado por meio de seu advogado, as folhas 319.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 21733 Nr: 958-33.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISIDORO WELTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, Marcelo Felicio Garcia - OAB:7297

 Vistos,

Compulsando aos autos, verifica-se que a execução não se encontra 

garantida e que o processo já tramita desde o ano de 2003, sendo 

infrutíferas e/ou ínfimas as diligências junto aos sistemas Bacenjud e 

Renajud.

Desse modo, defiro a penhora de crédito nos autos n.º 

1488-42.2008.811.0055 (Código n.º 11070) e 1081-02.2011.0055 (Código 

n.º 15161) que tramitam junto a esta Vara Cível, bem como os autos n.º 

1082-84.2001.811.0055 (Código n.º 15162) que tramita junto a Primeira 

Vara Cível desta Comarca, a qual deverá ser averbada, com destaque, 

nos referidos autos, nos termos do artigo 860 do Código de Processo Civil, 

realizando o Juízo oriundo do crédito a intimação do executado para, 

querendo, se manifestar no prazo legal.

Após, oficie-se ao Juízo da Primeira Vara Cível desta Comarca para que 

informe o sucesso ou não de tal penhora e a liberação dos valores, com 

vinculação aos presentes autos.

Outrossim, determino que à Secretaria que proceda 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.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 207879 Nr: 306-59.2016.811.0055

 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: ANTONIO WAGNER ZAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:MT13431/B

 Vistos.,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 199473 Nr: 14387-47.2015.811.0055

 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: DERIUDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Aragão de Araújo, Beatriz Araújo 

Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0, JONAS RACHID MURAD FILHO - OAB:6.105 OAB/MT, 

LUCIANE SOARES MARTINAZZO - OAB:13561/MT

 [...]Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

requerente Deriudo Rodrigues de Oliveira com o fim de determinar que os 

requeridos Fabiano Aragão de Araújo e Beatriz Araújo Aragão cumpra 

com suas obrigações descritas no contrato de compra e venda de fls. 

12/15, procedendo-se a entrega de todos os documentos referentes ao 

imóvel inscrito na matrícula n.º 3.146 do Cartório de Registro de Imóveis de 

Tangará da Serra/MT, para fins de promover a transferência da 

titularidade do imóvel ao requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa diária no valor de R$200,00, limitada ao valor de 

R$5.000,00.Em atenção ao princípio da causalidade, condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios do patrono do requerente, os quais estabeleço em 10% do 

valor da causa, nos termos do inciso III do §4º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da 

gratuidade deferida.Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

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

Processo Civil.Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.Preclusas 

as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 18954 Nr: 1708-69.2002.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADIR AGNALDO PFITSCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 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: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Vistos,

Considerando-se a cessão de crédito de fl. 454, e sendo certo que o 

executado concorda com a cessão noticiada, proceda-se a substituição 

do polo ativo da ação, com as devidas alterações dos patronos na capa 

dos autos e no sistema informatizado Apolo.

Outrossim, intime-se o novo exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se acerca do pedido do terceiro interessado de fls. 

460/464 pelo levantamento da penhora realizada em razão da preferência.

Com a resposta do exequente, encaminhe os autos conclusos para 

deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 226256 Nr: 15224-68.2016.811.0055

 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: CARLOS JARDIM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINO MARQUES DE SENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se o interesse do autor na realização da audiência de 

conciliação, designo o ato para o dia 04 de julho de 2018 às 13h00min 

(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.

Depreque-se a intimação do requerido.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158051 Nr: 6646-24.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE ANTONIO DE MELLO

 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,

Considerando-se a notícia de falecimento do executado (fl.120) e a inércia 

do patrono no exequente (fl. 123), intime-se o exequente pessoalmente 

para que, no prazo de 90 (noventa) dias, colacione aos autos certidão de 

óbito do executado, bem como promova a citação do respectivo espólio, 

sucessor ou dos herdeiros, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 313, §2º, do Código de Processo Civil.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 173018 Nr: 14993-12.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRELINO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 [...]Ex positis, julgo improcedentes os pedidos aduzidos na contestação 

reconhecendo a idoneidade dos documentos que instruíram a inicial e 

JULGO PROCEDENTE a presente ação monitória, constituindo, de pleno 

direito, o título executivo judicial, nos termos constantes na inicial. com a 

obrigação de pagar o débito mencionado na inicial, devidamente atualizado 

e acrescidos de juros legais desde o vencimento do débito, determinado, 

por conseguinte, a conversão do mandado monitório em mandado 

executivo.Condeno ainda o requerido ao pagamentos de custas e 

honorários arbitrados em 10% do valor da causa, observando-se, contudo 

a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade deferida aos 

requeridos defendidos pela Defensoria Pública.Por fim, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158108 Nr: 6704-27.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARICIO BRITZKE

 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, Ante o pedido retro, defiro a pesquisa de veículos em nome do 

executado via RENAJUD, o qual restou frutífera, consoante extrato anexo.

Extrai-se do extrato do Renajud que o veículo M.BENZ/ L 1113 foi 

fabricado em 1978.

Desse modo, intime-se o exequente para que se manifeste expressamente 

quanto ao interesse ou não na penhora do veículo localizado, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Em caso de manifestação positiva, encaminhe os autos conclusos para as 

deliberações necessárias.

Outrossim, considerando-se o não esgotamento das diligências para 

tentativa de localização de bens pertencentes ao executado, 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 encontrados bens em seu 

nome.

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.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135238 Nr: 5399-76.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO APARECIDO ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANEON MARTINS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.,

Considerando-se o pedido retro, defiro a pesquisa de veículos em nome 

do executado via RENAJUD, a qual restou infrutífera.

Por outro lado, compulsando aos autos, verifica-se o não esgotamento 

das diligências para tentativa de localização de bens pertencentes ao 

executado, sendo certo que se faz necessário, inclusive, a realização de 

consultas perante os Cartórios de Registros de Imóveis na Comarca na 

qual residem os executados, e nas demais que porventura possam ser 

encontrados bens em seu nome.

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.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 261245 Nr: 25793-94.2017.811.0055

 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: ROSINEIA CAMPOS MANRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA LUZIA DOS SANTOS 

MARQUES - OAB:19.913-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Sendo assim, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelos 

requerentes, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

e, assim, defiro a expedição do ALVARÁ JUDICIAL para levantamento da 

importância de R$937,00 junto à Caixa Econômica Federal e R$31,20 junto 

ao Banco do Brasil em nome de Valdemar Manrich, em favor de Rosineia 

Campos Manrich, Millena Campos Manrich e Matheus Campos 

ManrichCustas pela autora, cuja exigibilidade encontra-se suspensa para 

o autor em razão da gratuidade deferida (fl. 27). Expeça-se o 

necessário.Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se, com 

baixa na distribuição, mediante cautelas e anotações de estilo.

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor de R$ 

73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

busca e apreensão, no endereço rua 60, 823, Jd. Novo Tarumã, cujo 

depósito será efetuado por meio de Guia de diligência emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar a guia e comprovante nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 21057 Nr: 237-81.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO COLTURATO PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R2 AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Vistos,

Ante o requerimento retro, proceda-se a inclusão do nome do executado 

perante o cadastro de inadimplentes, por meio do SERASAJUD, nos 

termos dos artigos 517 e 782, §3º do Código de Processo Civil.

Outrossim, intime-se o exequente para promover o prosseguimento do 

feito, com indicação de bens penhoráveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte 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.: 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor de R$ 

73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

busca e apreensão, no endereço rua 38-a nesta comarca, cujo depósito 

será efetuado por meio de Guia de diligência emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, 

devendo apresentar a guia e comprovante nos autos a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276675 Nr: 6296-60.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE DA ROCHA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor de R$ 

73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

busca e apreensão, no endereço no bairro Vale do Sol, cujo depósito será 

efetuado por meio de Guia de diligência emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, 

devendo apresentar a guia e comprovante nos autos a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 207144 Nr: 20701-09.2015.811.0055

 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): MAURILIO MARTINS DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 [...]Ante o exposto e pelos argumentos supra, REJEITO a exceção de 
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pré-executividade oposta pelo executado, de forma a manter a higidez do 

título executivo extrajudicial, estando, portanto, encerrada essa 

questão.Em relação ao pedido de justiça gratuita postulado pelo 

executado, postergo a análise do requerimento para após a comprovação 

dos rendimentos do executado, uma vez que inexiste qualquer menção de 

sua fonte de renda instruindo o pedido.Considerando o comparecimento 

espontâneo do executado, com a apresentação da presente objeção de 

pré-executividade, nos termos do art. 239, §1º do CPC, entendo suprida a 

necessidade de citação deste devendo o feito prosseguir em seus 

ulteriores termos.Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, 

dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de suspensão e posterior arquivamento da presente execução, nos 

termos do art. 921 do CPC.Quedando-se o exequente inerte, suspenda-se 

o feito, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 

ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo 

de eventual impulsionamento pela parte.Decorrido o prazo supra, e não 

sendo dado o efetivo prosseguimento ao feito pelo executado, arquive-se 

o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do CPC, o qual poderá ser 

desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, 

consignando que o prazo da prescrição intercorrente não mais 

conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do CPC).Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 114189 Nr: 4327-25.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A, SUZANA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANA SOBRINHO, BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT-10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

certidão: Certifico que decorreu no prazo de 15 (quinze) dias e o 

exequente Banco Finasa S/A não apresentou nos autos o valor da dívida 

atualizada acrescendo-se multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), nos termos do §1º do 

artigo 523 do CPC, bem como não manifestou no sentido de promover o 

regular prosseguimento dos autos, apesar de devidamente intimado por 

meio de seu advogado via DJE, as folhas 288. Certifico ainda que 

decorreu o prazo e o executado Banco Finasa S/A não comprovou nos 

autos o pagamento do valor de R$ 565,79 (quinhentos e sessenta e cinco 

reais e setenta e nove centavos), referente aos honorários 

sucumbenciais devidos ao patrono da autora, indicado no cálculo de fl. 

267, bem como decorreu o prazo para impugnação nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 22701 Nr: 2309-41.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE GOMES STECCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, sobre o teor do 

oficio de folhas 458, resposta ao ofício 276/2018 onde informa que não 

localizou bloqueios judiciais em nome de Elizabeth Aparecida Guutierrez.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 122924 Nr: 2016-27.2010.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: NILDO LIMA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR BERNSTEIN, NILSON AGENOR 

HEYLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:MT. 13.393, CRISTIANO DOS SANTOS MOURA - OAB:OAB/MT 

18233/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Cascavel-PR para penhora e 

avaliação, devendo, após retirá-la, comprovar em trinta (30) dias sua 

distribuição no juizo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273697 Nr: 4026-63.2018.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-0, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante o pedido retro, defiro o desentranhamento dos documentos de fls. 

11/20, devendo os mesmos ser substituídos por cópia, as quais serão 

providenciadas pelo requerente.

Posteriormente, certificado o trânsito em julgado e na ausência de demais 

requerimentos, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 229775 Nr: 18281-94.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. L. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO MANGALARGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Vistos,

Cuida-se de petição às fls. 47/48, em que a parte requerente informa o 

descumprimento do acordo celebrado entre as partes, requerente do 

prosseguimento do feito.

Assim, nos termos do acordo e petição retro, intime-se o executado para 

que pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito (fl. 49), no prazo de 15 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, encaminhe os autos 

conclusos para análise do pedido de fl. 48.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 145461 Nr: 5144-84.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER FABIANO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Vistos,

Analisando detidamente aos autos, verifica-se a prática de capitalização 

de juros na planilha elaborada à fl. 171V pelo exequente, ou seja, os juros 

da planilha de fl. 171V foram calculados sobre os juros da planilha de fl. 

164V.

Desse modo, intime-se o exequente para que colacione aos autos planilha 

atualizada, com a atribuição de data do valor devido o dia 11/10/2011.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 221103 Nr: 10986-06.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYKON JESSE BARBIERI DE CAMARGO, ALUG 

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DA SILVA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Não obstante a ausência de irresignação do executado, com fulcro nos 

princípios da cooperação de menor onerosidade, verifica-se a utilização 

de capitalização de juros nos cálculos elaborados pelo exequente à fl. 79, 

ou seja, os juros da planilha de fl. 79 foram calculados sobre os juros da 

planilha de fl. 63/70.

Desse modo, intime-se o exequente para que colacione aos autos planilha 

atualizada, utilizando-se dos parâmetros estabelecidos na sentença de fls. 

58/59.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 134303 Nr: 4369-06.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS BARBOSA, VALNICEIA 

MARIA PICOLI BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Vistos.,

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizado por Banco da 

Amazônia S/A em face de Antônio Carlos Barbosa e Valnicéia Maria Picoli, 

todos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Os executados ingressaram com a ação revisional n.º 

1502-40.2011.811.0055 (Código n.º 131737) (fls. 88/89 e 107/134), com o 

levantamento dos Alvarás 132405-5/2014, 132408-P/2014, 132407-1/2014 

e 132406-3/2014 (fls. 82/85) em favor da instituição financeira.

Instados a se manifestar acerca de eventual quitação do débito (fls. 136), 

o exequente se quedou inerte (fl. 138), enquanto o executado pugnou pela 

extinção do feito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Preclusas as vias impugnativas e inexistindo outros pedidos das partes, 

determino o arquivamento dos autos com as anotações e cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141050 Nr: 369-26.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS BARBOSA, VALNICEIA 

MARIA PICOLI BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Vistos.,

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizado por Banco da 

Amazônia S/A em face de Antônio Carlos Barbosa e Valnicéia Maria Picoli, 

todos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Os executados ingressaram com a ação revisional n.º 

1502-40.2011.811.0055 (Código n.º 131737), com o levantamento dos 

Alvarás 132405-5/2014, 132408-P/2014, 132407-1/2014 e 132406-3/2014 

em favor da instituição financeira, consoante documentos de fls. 64/65 e 

81/139.

Instados a se manifestar acerca de eventual quitação do débito (fls. 142), 

o exequente se quedou inerte (fl. 144), enquanto o executado pugnou pela 

extinção do feito (fl. 145).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Preclusas as vias impugnativas e inexistindo outros pedidos das partes, 

determino o arquivamento dos autos com as anotações e cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 246307 Nr: 13842-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO JAURU- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HANNA KÁGIZA POMAR 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19103, SILVONEY BATISTA ANZOLIN - 

OAB:OAB/MT 8122

 Autos: 246307

Vistos ,

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por ambas as partes 

contra a decisão de fls. 1925/1928.

Destaca a Unimed Vale do Juaru Cooeprativa de Trabalho Médico que a 

decisão foi omissa e contraditória por não ter extinto o feito com base nos 

fundamentos apresentados na impugnação e por não ter sido clara se a 

ação permanece suspensa ou pende de conversão.

Por sua vez a Unimed Vale do Sepotuba reputa que a decisão fora 

contraditória com decisões anteriores reputando impossível o cumprimento 

da obrigação especifica.

Oportunizado o contraditório as partes impugnaram os embargos 

apresentados pelas partes adversas.

É o necessário.DECIDO.

O objeto dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou erro material existente na decisão 

judicial em sentido amplo (CPC, artigo 1022 e incisos).

No caso dos autos, verifico que não assiste razão aos embargantes, isto 

porque não há omissão na sentença em análise, pretendendo ambas as 

recorrentes, na verdade, com a interposição desse recurso, a 

reapreciação do mérito.

Destaque-se que a decisão foi clara ao rejeitar as impugnações 

apresentadas ao cumprimento de sentença, tendo contudo reconhecido a 

impossibilidade fática para o cumprimento da obrigação especifica ante o 

dissenso de terceiro.

Consigno que a decisão não suspendeu o feito apenas consignou apenas 

que a medida fixada para que se atinja o resultado prático do presente 

cumprimento de sentença permanece suspensa, observando, contudo, 

que uma vez reconhecida a impossibilidade fática do cumprimento da 

sentença o feito deverá ou prosseguir com a aplicação de medida que 

permita ao exequente atingir o resultado útil do processo ou conversão em 

perdas e dano que dependerá de liquidação junto ao Juízo Arbitral., ao 

menos como já foi reconhecido por este juízo quando do recebimento 

parcial do cumprimento de sentença.

Ante o exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios.

Às providências.Intime-se.Cumpra-se.

Tangará da Serra, 18 de maio de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 271106 Nr: 2081-41.2018.811.0055

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAY VELOSO DE DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que o veículo objeto da ação foi apreendido e se 

encontra sobre a posse da parte autora, DEFIRO o levantamento da 

restrição inserida à fl. 20.

Outrossim, tendo em vista que a parte requerida embora devidamente 

citada (fl. 27-vº), deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, 

certifique-se o ocorrido e após, INTIME-SE o banco autor para requerer o 

que de direito para prosseguimento da ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

INERTE, intime-se a parte autora pessoalmente para suprir a falta, de 

acordo com o determinado acima, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, §1º, do NCPC.

Novamente inerte, conclusos para extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225526 Nr: 14649-60.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: JOSE DE LAET ERVILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA MELO ROMAO COMIM - 

OAB:3960, JOSE ANTONIO CORREA - OAB:5292/RO, VALDETE 

TABALIPA - OAB:2140/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a inércia do exequente quanto o interesse na penhora dos 

veículos encontrados via sistema Renajud (fl. 48), bem como da 

informação de que os veículos foram alvo de busca e apreensão, onde a 

propriedade e a posse encontram-se consolidadas em favor da instituição 

financeira, inviável a manutenção da restrição, motivo pelo qual determino 

sua retirada.

Em razão da inércia do exequente, cumpram-se as demais determinações 

da decisão de fl. 43, parágrafos 5 e 6.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 216129 Nr: 6769-17.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, 

NOGUEIRA. ELIAS, LASKOWSKI E MATIAS ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS RICARDO EIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MALUF ELIAS - 

OAB:110819, JOSÉ REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:sp146428, RUBENS CARMO ELIAS FILHO - OAB:138871/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Vistos,

Considerando a concordância do executado quanto aos valores 

penhorados via bacenjud, o feito atingiu seu objetivo. Contudo, o pedido de 

restituição dos valores constritos a maior devem ser indeferidos, uma vez 

que da simples análise do extrato de bloqueio de fls. 54, constata-se que 

de todos os bloqueios realizados somente um foi convertido em penhora, 

com transferência para a conta judicial dos numerários aptos a satisfazer 

a integralidade do crédito perquirido.

Outrossim, proceda-se a liberação dos valores bloqueados em favor do 

exequente, devendo apresentar os dados bancários para expedição do 

alvará, oportunizando-se a manifestação das partes quanto a satisfação 

do débito ou sobre a existência de débito remanescente, observando-se 

que a atualização do débito deve se dar até a dato do efetivo bloqueio e 

transferência para conta judicial, visto que após tal data passam incidir 

sobre tais valores a atualização/correção inerente aos depósitos judiciais.

Não sendo apresentados pedido atinentes a eventuais débitos 

remanescentes, que devem ser instruídos com memória de débito 

devidamente atualizado, conclusos para extinção do presente feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 103636 Nr: 2467-23.2008.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ASSIS, DIRCE 

KIMIE MIASATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B 

OAB/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653

 Vistos.

Atente-se o Cartório ao cumprimento dos atos ordinatórios já determinados 

e ainda não cumpridos.

Considerando que o exequente apresentou endereço para intimação do 

terceiro adquirente do imóvel alienado pelo executado (fls. 468/469/v), 

proceda-se com a expedição de mandado conforme já determinado na 

decisão de fl. 471, 4º parágrafo.

Sem prejuízo, intime-se também os executados para se manifestarem, no 

prazo de 15 dias, sobre a suscitação de fraude à execução.

Deve também o exequente cumprir a determinação de fls. 486 e dar o 

devido prosseguimento à execução apresentando cálculo atualizado dos 

valores remanescentes, devido pelos executados, para fins de inclusão 

no cadastro de inadimplentes.

Cumpridas todas as determinações supra e apresentada resposta do 

exequente, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 210442 Nr: 2419-83.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA SORAYA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA SEIDEL DA SILVA

 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,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Elisangela 

Soraya Nunes em face de Fernanda Seidel da Silva, objetivando o 

recebimento de valores a título de execução de contrato de locação.

Contudo, analisando detidamente a memória de cálculo colacionado às fls. 

51/54 e atualização de fl. 86, tem-se a utilização de juros compostos e 

termo iniciais de cálculos equivocados para a atualização do débito.

Posto isso, concedo à exequente o prazo de 15 (quinze) dias para 

retificar os valores que serão executados, mediante a aplicação de juros 

simples, cujo termo inicial é da efetiva citação e correção monetária do 

ajuizamento da ação.

Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação do pedido de fl. 79.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 14800 Nr: 611-68.2001.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO RICARDO EIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MALUF ELIAS - 

OAB:110819, JOSÉ REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:sp146428, LOURDES BALSAMAO ESTEVES ALMEIDA - 

OAB:227906, TADEU LUIZ LASKOWSKI - OAB:OAB/SP 22.043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 
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OAB:10537/MT

 Vistos,

 Considerando a efetivação da penhora no rosto dos autos código 

154406, oriundo do Juízo da 1ª Vara Cível e a efetivação da transferência 

dos valores constritos a este feito, conforme extrato do sistema SisconDJ 

(fl.554/555), intimem-se as partes para se manifestarem, devendo o 

exequente apresentar dados bancários para transferência do montante 

vinculado a este feito, bem como requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento da execução dos valores remanescentes, no prazo de 15 

dias.

Com a resposta, voltem-me para deliberação.

Silente, cumpram-se as determinações do despacho de fl. 532.

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

 Autos nº 22600-71.2017.811.0055 – 257403

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista que o Ministério Público ofereceu suspensão condicional 

do processo para o réu Dionatha de Almeida Queiroz, expeça-se Carta 

Precatória para a comarca de Porto Velho/RO, endereço fls. 88, para 

designação de audiência.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Tangará da Serra - MT, 21 de Maio de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 204671 Nr: 18532-49.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZARINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Proc. 18532-49.2015.811.0055 - Cód. 204671

VISTOS EM CORREIÇÃO.

1. Presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do Código de 

Processo Penal, recebo a presente denúncia oferecida pelo Parquet, 

dando o denunciado NAZARINO DA SILVA, como incurso no artigo da lex 

repressiva nela mencionado.

2. Expeça-se mandado de citação e intimação ao denunciado, para que 

nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal, atendendo-se as 

modificações da Lei nº. 11.719/2008 apresente defesa preliminar, no 

prazo de 10 (dez) dias.

3. Caso o denunciado informe que não possui condições de constituir 

advogado, determino que se encaminhem os autos à Defensoria Pública, 

para que patrocine a defesa do acusado, apresentando resposta à 

acusação no prazo legal.

4. Certifiquem-se os antecedentes criminais do acusado junto a esta 

Comarca.

5. Oficie-se aos Institutos Estaduais de Mato Grosso e ao Nacional de 

Identificação, solicitando Folha de Antecedentes Criminais em desfavor do 

indigitado.

Notifique-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 21 de Maio de 2018.

Francisco Ney Gaíva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 159680 Nr: 8859-03.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NEIDE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA PATRICIA PASQUALLI 

- OAB:10.633 OAB/MT, VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 Proc. 8859-03.2013.811.0055 - Cód. 159680

VISTOS EM CORREIÇÃO.

1. Presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do Código de 

Processo Penal, recebo a presente denúncia oferecida pelo Parquet, 

dando a denunciada MARIA NEIDE ALVES, como incurso no artigo da lex 

repressiva nela mencionado.

2. Expeça-se mandado de citação e intimação a denunciada, para que nos 

termos do art. 396 do Código de Processo Penal, atendendo-se as 

modificações da Lei nº. 11.719/2008 apresente defesa preliminar, no 

prazo de 10 (dez) dias.

3. Caso a denunciada informe que não possui condições de constituir 

advogado, determino que se encaminhem os autos à Defensoria Pública, 

para que patrocine a defesa da acusada, apresentando resposta à 

acusação no prazo legal.

4. Certifiquem-se os antecedentes criminais da acusada junto a esta 

Comarca.

5. Oficie-se aos Institutos Estaduais de Mato Grosso e ao Nacional de 

Identificação, solicitando Folha de Antecedentes Criminais em desfavor da 

indigitada.

Notifique-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 21 de Maio de 2018.

Francisco Ney Gaíva

 Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 186412 Nr: 3836-08.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON LIMA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152/MT

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) DECLARO 

ENCERRADA a instrução processual. ABRA-SE VISTA ao Ministério 

Público e, em seguida, à Defesa, 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”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 226984 Nr: 15825-74.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIRO ESTEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) 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. 2) 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.: 213375 Nr: 4800-64.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 162 de 588



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo dos Santos

 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 apresentação de 

memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 253450 Nr: 19530-46.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CLAUDIO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, ONESIO ANTONIO DE SOUZA - OAB:19867/O

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) Verifico das fls. 72 

que a audiência para oitiva da testemunha de defesa Vital José da Silva 

está designada para o dia 28/11/2017, na Comarca de Barra do 

Bugres/MT. Assim, aportando aos autos a mencionada precatória 

devidamente cumprida, ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público e, 

em seguida, à Defesa, para apresentação de memoriais escritos, pelo 

prazo de cinco (05) dias, cada. 2) Após, CONCLUSOS para prolação de 

sentença. 3) Considerando que o réu não se encontra preso por este 

processo, RETIRE-SE a TARJA PRETA dos autos e PROCEDA-SE a 

eventuais baixas necessárias no Sistema Apolo. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 226400 Nr: 15375-34.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DUARTE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEVAIR PINTO MAGALHÃES - 

OAB:16.223

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) DECLARO 

ENCERRADA a instrução processual. ABRA-SE VISTA ao Ministério 

Público e, em seguida, à Defesa, 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”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 196751 Nr: 12248-25.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARRENILKIS MASSAVI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) HOMOLOGO, para 

que surtam os jurídicos e legais efeitos, a desistência de oitiva da 

testemunha Michelle Cristina dos Santos Silva, externada pelo Ministério 

Público às fls. 42/42 verso. 2) Igualmente HOMOLOGO, para que surtam 

os jurídicos e legais efeitos, a desistência de oitiva da testemunha 

Feliciana Massavi da Silva, externada pela Defesa nesta oportunidade. 3) 

DECLARO ENCERRADA a instrução processual. ABRA-SE VISTA ao 

Ministério Público e, em seguida, à Defesa, para apresentação de 

memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias, cada. 4) 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.: 196919 Nr: 12371-23.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josivaldo Ribeiro da Costa - 

OAB:20018/0

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) DECLARO 

ENCERRADA a instrução processual. ABRA-SE VISTA ao Ministério 

Público e, em seguida, à Defesa do réu, 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”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 52101 Nr: 1857-26.2006.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) Diante do teor da 

certidão de fls. 129, considerando que o réu se encontra em local incerto 

e não sabido, não tendo informado seu endereço atualizado ao Juízo, 

DECRETO SUA REVELIA, na forma do art. 367 do CPP, devendo o 

processo prosseguir sem sua presença. 2) HOMOLOGO, para que surtam 

os jurídicos e legais efeitos, a desistência de oitiva da testemunha Jailson 

Machado, externada por ambas as partes nesta oportunidade. Assim, 

OFICIE-SE ao Juízo da Comarca de Cuiabá/MT., solicitando a devolução da 

precatória expedidas às fls. 112, independentemente de cumprimento. 3) 

DECLARO ENCERRADA a instrução processual. ABRA-SE VISTA ao 

Ministério Público e, posteriormente, à defesa do réu, para apresentação 

de memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias, cada. CUMPRA-SE”.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011929-18.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REBECA ALINE DE ARAUJO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ (ID 

13136700 ), DEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado na 

petição do ID 13324651. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001581-89.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido de cumprimento de sentença, 

necessário que seja apresentado demonstrativo discriminado e atualizado 

do valor executado (art. 524, do CPC). Assim, INTIME-SE o exequente 

para, no prazo de 10 dias, cumprir com as providências cabíveis, sob 

pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. 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: 1001591-36.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THEMILY NAYANE PEREIRA AMERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido de cumprimento de sentença, 

necessário que seja apresentado demonstrativo discriminado e atualizado 

do valor executado (art. 524, do CPC). Assim, INTIME-SE o exequente 

para, no prazo de 10 dias, cumprir com as providências cabíveis, sob 

pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001177-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELTIZE ALVES DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 23 de 

maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS GOMES GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 09/07/2018, às 08h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001362-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CASSEMIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 09/07/2018, às 09h15min, 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: 1001312-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON TABORDA RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 07/11/2018, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001246-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

A. ESCODELER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 24/10/2018, às 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: 8012023-29.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN SIMONE NUNES FERNANDES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)
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WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB - SP0179235A (ADVOGADO)

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001370-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAUSTEI ALVES SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 24 de 

maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001349-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS ANTONIO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

MIDIA COMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O contrato acostado à inicial está ilegível. Para melhor análise do 

pedido de tutela de urgência é salutar a juntada do contrato original na 

Secretaria deste Juízo. Assim, nos termos do art. 320 do CPC, faculto à 

parte reclamante, no prazo de 15 (quinze ) dias, emendar a inicial para 

juntar na Secretaria deste juízo o contrato discutido nos autos, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (art. 321, do CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 24 de maio de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO)

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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. Em relação ao prosseguimento da 

execução em relação ao saldo remanescente, INTIME-SE a exequente 

para, no prazo de 10 dias, apresentar demonstrativo atualizado, devendo, 

para tanto, ser deduzido o valor ora levantado. Após, conclusos para 

deliberações. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

23 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010808-52.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDES APARECIDA TRETTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES OAB - MT0012771A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos à Execução. INTIMO a Parte 

Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE DE SOUZA FRANCISCO (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)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001500-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIDE QUEIROZ (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 
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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 

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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 166 de 588



Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 13095024. 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, 22 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001330-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. ARGEMIRO MARTINS PEREIRA 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 procedimento 

cirúrgico neuro-ortopédico, necessário ao restabelecimento de sua saúde. 

Alega o reclamante que foi diagnosticado com hérnia discal e por essa 

razão necessita, em caráter de urgência, de se submeter ao procedimento 

citado, não fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Por essas 

razões, fundamentado em dispositivos da Constituição Federal e 

legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de 

prestar o atendimento necessário e requer, em razão da alegada urgência, 

o deferimento de medida liminar inaudita altera parte, compelindo os 

requeridos a submeterem ao favorecido o custeio do citado procedimento. 

Instado a se manifestar o NAT elaborou parecer técnico informando se 

tratar de procedimento eletivo, mas que deve ser realizado com brevidade. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do exórdio e dos documentos 

a ela acostados, o reclamante apresenta hérnia discal e precisa de 

tratamento adequado o que só é possível mediante a realização do 

procedimento solicitado ao Poder Público. Contudo, o reclamante afirma 

ser desprovido de recursos financeiros suficientes para custear os 

procedimentos necessários para seu tratamento. Para a concessão da 

liminar pretendida, necessária a análise da presença dos requisitos 

próprios da antecipação da tutela final perseguida, nos termos do art. 300, 

do Código de Processo Civil de 2015. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com o teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Para a 

averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário ainda, 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida” 

(STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência do reclamante, tanto que requereu os benefícios da 

justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta salientar que o 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir a cirurgia 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 167 de 588



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 5 (cinco) dias, procedimento cirúrgico neuro-ortopédico, em 

hospital da Rede Pública de Saúde ou, à falta de disponibilidade de vagas 

na rede pública, em Hospital da rede privada, vinculado ou não ao SUS, 

com dispensa de licitação inclusive, observadas, neste caso, as normas 

administrativas de regência. Consigne-se que, em caso de eventual 

descumprimento da ordem, poderá ser determinado o bloqueio de verbas 

públicas para o cumprimento da tutela específica ora deferida, nos termos 

do artigo 497 do Código de Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de 

descumprimento desta ordem judicial, extraiam-se as cópias necessárias, 

encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das providências 

legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e criminal da 

autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há como ser 

acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na forma 

postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 

24 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001366-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE SOUZA LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 
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partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 

24 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000846-52.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L. E. C. (AUTOR)

A. H. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000846-52.2018.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 968,00 AUTOR: ALINE 

HENRIQUE, LUIZ EMANUEL CAMPOS RÉU: FABIANO DIAS CAMPOS 

Intimação da advogada da parte autora para manifestar-se acerca da 

petição constante no ID 13328995 e seguintes. Lucas do Rio Verde - MT, 

23 de maio de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede 

do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 

3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001466-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR MIERZVA PALINSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1001466-98.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 20.961,45 

REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE REQUERIDO: VILMAR MIERZVA 

PALINSKI Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca da certidão do(a) oficial(a) de justiça ID 13375761. Lucas do Rio 

Verde - MT, 24 de maio de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora 

Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - 

Fone: (65) 3549-2787.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001415-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUIZ BISSOTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO)

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001415-53.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 11.484,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[RURAL (ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

FLAVIO LUIZ BISSOTTO Parte Ré: RÉU: INSS Vistos etc. Trata-se de ação 

que visa à obtenção de aposentadoria por idade na condição de segurada 

especial (rural), com pedido de concessão de tutela de urgência. É o 

breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 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. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem o 

caso, tenho que a tutela de urgência vindicada não encontra guarida neste 

momento. Isso porque, dois são os requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, 

com o advento das novas redações dadas pelas Leis pelas n. 9.032, 

9.063, de 1995 e 9.876, de 1999, para a obtenção da aposentadoria do 

trabalhador rural por idade, quais sejam, a idade mínima de 60 (sessenta) 

anos, se homem, ou 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e o exercício 

da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por certo período, 

variando-se o número de contribuições dependendo do ano em que o 

benefício foi requerido, de acordo com a tabela progressiva prevista no 

artigo 142 da Lei 8.213/91. In casu, embora haja nos autos início de prova 

material do exercício do trabalho rural, há que se provar em juízo o efetivo 

trabalho pelo período compreendido na tabela progressiva prevista no art. 

142 da Lei n. 8.213/91. Assim, partindo da premissa de que para almejar o 

benefício há que se comprovar um dos requisitos exigidos por Lei, qual 

seja, exercício de trabalho rural, não se pode concluir que se faz presente 

a probabilidade do direito, como se vê no aresto abaixo colacionado: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

(ART. 273, I E II DO CPC/73 - ART. 300 DO NCPC). TRABALHADOR 

RURAL. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE 

PROVA MATERIAL. 1. A antecipação dos efeitos da tutela (atual tutela 

provisória de urgência) somente poderá ser concedida quando, mediante 

a existência de prova inequívoca, se convença o juiz da verossimilhança 

da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação ou ficar caracterizado abuso de direito de defesa ou manifesto 

propósito protelatório do réu (art. 273, I e II do CPC/73). (...) 2. Para os 

segurados especiais do RGPS (trabalhadores rurais), referidos no art. 11, 

inciso VII da Lei nº 8.231/91 e no art. 12, inciso VII da Lei 8.212/91, é 

garantida a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, no valor de 1 

(um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à 

carência do benefício requerido. (ar. 39, I da Lei 8.213/91, na redação 

dada pela Lei nº 12.873, de 2013). 3. À míngua de prova plena, a 

comprovação do tempo de serviço rural está adstrita à existência de início 

razoável de prova material, corroborada por prova testemunhal (cf. 

legislação de regência e do disposto na Súmula 149 do STJ e na Súmula 

27 do TRF da 1ª Região). 4. Impossibilidade, in casu, de concessão da 

antecipação de tutela /tutela provisória de urgência, antes da regular 

instrução processual, notadamente antes da oitiva de testemunhas. 5. 

Agravo de Instrumento provido. (AG 0024968-70.2016.4.01.0000 / MG, 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 04/10/2016)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. NECESSIDADE DE PROVA 

TESTEMUNHAL. 1. Não comprovada a verossimilhança do direito alegado, 

mostra-se incabível a concessão da tutela antecipada. 2. A prova 

testemunhal se revela necessária para corroborar os documentos 

apresentados e esclarecer as condições em que exercido o labor rural 

durante o período de carência. (TRF4, AG 0006579-92.2012.404.0000, 

SEXTA TURMA, Relator NÉFI CORDEIRO, D.E. 09/10/2012)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS. Demandando a hipótese dilação probatória, não há como 

se conceder a medida antecipatória em sede de cognição sumária. (TRF4, 

AG 5034137-12.2016.404.0000, QUINTA TURMA, Relator PAULO AFONSO 
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BRUM VAZ, juntado aos autos em 19/10/2016)” Logo, ausente à evidência 

da probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência postulada. Por 

outro lado, quanto ao rito de tramitação, é cediço que a presente ação 

demanda celeridade processual, eis que se pretende adquirir a 

aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte autora condições de 

subsistência. No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a designação de 

audiência conciliatória, para que a ré possa oferecer a contestação e 

requerer as provas necessárias. Entretanto, considerando que o instituto 

requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento 

no princípio da durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), 

desde já deixo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 

12/07/2018, às 15h00min. Expeça-se carta precatória para a Comarca de 

Cuiabá, com prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento, a fim de citar 

o réu sobre os termos da presente ação, bem como para intimá-lo para 

comparecer à audiência de instrução, apresentando, desde já, rol de 

testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte autora fica advertida, 

desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou intimar as 

testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. A parte autora fica 

intimada, desde já, por intermédio de seu advogado. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito
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causa: R$ 11.484,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[RURAL (ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

FLAVIO LUIZ BISSOTTO Parte Ré: RÉU: INSS Vistos etc. Trata-se de ação 

que visa à obtenção de aposentadoria por idade na condição de segurada 

especial (rural), com pedido de concessão de tutela de urgência. É o 

breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 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. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem o 

caso, tenho que a tutela de urgência vindicada não encontra guarida neste 

momento. Isso porque, dois são os requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, 

com o advento das novas redações dadas pelas Leis pelas n. 9.032, 

9.063, de 1995 e 9.876, de 1999, para a obtenção da aposentadoria do 

trabalhador rural por idade, quais sejam, a idade mínima de 60 (sessenta) 

anos, se homem, ou 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e o exercício 

da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por certo período, 

variando-se o número de contribuições dependendo do ano em que o 

benefício foi requerido, de acordo com a tabela progressiva prevista no 

artigo 142 da Lei 8.213/91. In casu, embora haja nos autos início de prova 

material do exercício do trabalho rural, há que se provar em juízo o efetivo 

trabalho pelo período compreendido na tabela progressiva prevista no art. 

142 da Lei n. 8.213/91. Assim, partindo da premissa de que para almejar o 

benefício há que se comprovar um dos requisitos exigidos por Lei, qual 

seja, exercício de trabalho rural, não se pode concluir que se faz presente 

a probabilidade do direito, como se vê no aresto abaixo colacionado: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

(ART. 273, I E II DO CPC/73 - ART. 300 DO NCPC). TRABALHADOR 

RURAL. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE 

PROVA MATERIAL. 1. A antecipação dos efeitos da tutela (atual tutela 

provisória de urgência) somente poderá ser concedida quando, mediante 

a existência de prova inequívoca, se convença o juiz da verossimilhança 

da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação ou ficar caracterizado abuso de direito de defesa ou manifesto 

propósito protelatório do réu (art. 273, I e II do CPC/73). (...) 2. Para os 

segurados especiais do RGPS (trabalhadores rurais), referidos no art. 11, 

inciso VII da Lei nº 8.231/91 e no art. 12, inciso VII da Lei 8.212/91, é 

garantida a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, no valor de 1 

(um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à 

carência do benefício requerido. (ar. 39, I da Lei 8.213/91, na redação 

dada pela Lei nº 12.873, de 2013). 3. À míngua de prova plena, a 

comprovação do tempo de serviço rural está adstrita à existência de início 

razoável de prova material, corroborada por prova testemunhal (cf. 

legislação de regência e do disposto na Súmula 149 do STJ e na Súmula 

27 do TRF da 1ª Região). 4. Impossibilidade, in casu, de concessão da 

antecipação de tutela /tutela provisória de urgência, antes da regular 

instrução processual, notadamente antes da oitiva de testemunhas. 5. 

Agravo de Instrumento provido. (AG 0024968-70.2016.4.01.0000 / MG, 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 04/10/2016)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. NECESSIDADE DE PROVA 

TESTEMUNHAL. 1. Não comprovada a verossimilhança do direito alegado, 

mostra-se incabível a concessão da tutela antecipada. 2. A prova 

testemunhal se revela necessária para corroborar os documentos 

apresentados e esclarecer as condições em que exercido o labor rural 

durante o período de carência. (TRF4, AG 0006579-92.2012.404.0000, 
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desde já deixo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 

12/07/2018, às 15h00min. Expeça-se carta precatória para a Comarca de 

Cuiabá, com prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento, a fim de citar 

o réu sobre os termos da presente ação, bem como para intimá-lo para 

comparecer à audiência de instrução, apresentando, desde já, rol de 

testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte autora fica advertida, 

desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou intimar as 

testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001415-53.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 11.484,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[RURAL (ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

FLAVIO LUIZ BISSOTTO Parte Ré: RÉU: INSS Vistos etc. Trata-se de ação 

que visa à obtenção de aposentadoria por idade na condição de segurada 

especial (rural), com pedido de concessão de tutela de urgência. É o 

breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 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. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem o 

caso, tenho que a tutela de urgência vindicada não encontra guarida neste 

momento. Isso porque, dois são os requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, 

com o advento das novas redações dadas pelas Leis pelas n. 9.032, 

9.063, de 1995 e 9.876, de 1999, para a obtenção da aposentadoria do 

trabalhador rural por idade, quais sejam, a idade mínima de 60 (sessenta) 

anos, se homem, ou 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e o exercício 

da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por certo período, 

variando-se o número de contribuições dependendo do ano em que o 

benefício foi requerido, de acordo com a tabela progressiva prevista no 

artigo 142 da Lei 8.213/91. In casu, embora haja nos autos início de prova 

material do exercício do trabalho rural, há que se provar em juízo o efetivo 

trabalho pelo período compreendido na tabela progressiva prevista no art. 

142 da Lei n. 8.213/91. Assim, partindo da premissa de que para almejar o 

benefício há que se comprovar um dos requisitos exigidos por Lei, qual 

seja, exercício de trabalho rural, não se pode concluir que se faz presente 

a probabilidade do direito, como se vê no aresto abaixo colacionado: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

(ART. 273, I E II DO CPC/73 - ART. 300 DO NCPC). TRABALHADOR 

RURAL. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE 

PROVA MATERIAL. 1. A antecipação dos efeitos da tutela (atual tutela 

provisória de urgência) somente poderá ser concedida quando, mediante 

a existência de prova inequívoca, se convença o juiz da verossimilhança 

da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação ou ficar caracterizado abuso de direito de defesa ou manifesto 

propósito protelatório do réu (art. 273, I e II do CPC/73). (...) 2. Para os 

segurados especiais do RGPS (trabalhadores rurais), referidos no art. 11, 

inciso VII da Lei nº 8.231/91 e no art. 12, inciso VII da Lei 8.212/91, é 

garantida a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, no valor de 1 

(um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à 

carência do benefício requerido. (ar. 39, I da Lei 8.213/91, na redação 

dada pela Lei nº 12.873, de 2013). 3. À míngua de prova plena, a 

comprovação do tempo de serviço rural está adstrita à existência de início 

razoável de prova material, corroborada por prova testemunhal (cf. 

legislação de regência e do disposto na Súmula 149 do STJ e na Súmula 

27 do TRF da 1ª Região). 4. Impossibilidade, in casu, de concessão da 

antecipação de tutela /tutela provisória de urgência, antes da regular 

instrução processual, notadamente antes da oitiva de testemunhas. 5. 

Agravo de Instrumento provido. (AG 0024968-70.2016.4.01.0000 / MG, 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 04/10/2016)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. NECESSIDADE DE PROVA 

TESTEMUNHAL. 1. Não comprovada a verossimilhança do direito alegado, 

mostra-se incabível a concessão da tutela antecipada. 2. A prova 

testemunhal se revela necessária para corroborar os documentos 

apresentados e esclarecer as condições em que exercido o labor rural 

durante o período de carência. (TRF4, AG 0006579-92.2012.404.0000, 

SEXTA TURMA, Relator NÉFI CORDEIRO, D.E. 09/10/2012)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS. Demandando a hipótese dilação probatória, não há como 

se conceder a medida antecipatória em sede de cognição sumária. (TRF4, 

AG 5034137-12.2016.404.0000, QUINTA TURMA, Relator PAULO AFONSO 

BRUM VAZ, juntado aos autos em 19/10/2016)” Logo, ausente à evidência 

da probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência postulada. Por 

outro lado, quanto ao rito de tramitação, é cediço que a presente ação 

demanda celeridade processual, eis que se pretende adquirir a 

aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte autora condições de 

subsistência. No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a designação de 

audiência conciliatória, para que a ré possa oferecer a contestação e 

requerer as provas necessárias. Entretanto, considerando que o instituto 

requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento 

no princípio da durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), 

desde já deixo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 

12/07/2018, às 15h00min. Expeça-se carta precatória para a Comarca de 

Cuiabá, com prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento, a fim de citar 

o réu sobre os termos da presente ação, bem como para intimá-lo para 

comparecer à audiência de instrução, apresentando, desde já, rol de 

testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte autora fica advertida, 

desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou intimar as 

testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. A parte autora fica 

intimada, desde já, por intermédio de seu advogado. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 93342 Nr: 524-88.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA HELENA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. De acordo com o §8º da Lei 13.457/2017, fixo o prazo estimado de 

duração do benefício de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar 

desta data, a fim de que encerre-se a demanda sem prejuízo ao 

requerente. Tenho que este tempo será hábil para a realização dos atos 

processuais até a sentença.

 II. Compulsando aos autos denota-se que o perito deixou de responder 

aos quesitos do INSS apresentadas na contestação de fls. 70/71. Posto 

isto, a fim de evitar injustos prejuízos a parte e possível nulidade 

processual, determino que o perito seja novamente intimado para marca 

nova perícia o quanto antes, respondendo assim os quesitos do INSS bem 

como informar, se possível, a data do início da incapacidade da parte 

autora.

III. Após informação quanto ao agendamento da perícia, intime-se quanto 

ao local e data designada.

 IV. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no 

prazo sucessivo de 10 (dez) dias.

V. Intimem-se as partes da presente decisão imediatamente para 

cumprimento do item I.

 VI. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde, 23 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 81655 Nr: 887-46.2012.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EEP, JEP, IE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLA REGINA VIEIRA - 

OAB:31.738

 Código: 81655.

Vistos etc.
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I. Primeiramente retifique-se a Secretaria com a capa dos autos, visto se 

tratar de processo sigiloso (art. 189, II do CPC), bem como com os 

representantes processuais.

 II. Defiro pedido de item I do petitório de fl. 101 para que a secretaria 

proceda-se com o necessário quanto à intimação da requerida maior de 

idade, Jéssica Eger Pinheiro, para que a mesma compareça na Defensoria 

Pública, no prazo de 10 (dez) dias para que manifeste-se quanto ao 

prosseguimento do feito.

 III. Por outro lado, como é cediço, as verbas trabalhistas (incluindo os 

valores depositados na conta do FGTS) são, via de regra, intangíveis, não 

podendo ser alvo de penhora. Todavia, a impenhorabilidade não é absoluta 

e deve ser relativizada em caso de dívida de alimentos, visto que se está 

diante de direito fundamental de maior magnitude, qual seja, o direito à vida 

do alimentando.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÉBITO ALIMENTAR - 

PENHORA DE NUMERÁRIO CONSTANTE NO FUNDO DE GARANTIA POR 

TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) EM NOME DO TRABALHADOR/ALIMENTANTE 

- COMPETÊNCIA DAS TURMAS DA SEGUNDA SEÇÃO - VERIFICAÇÃO - 

HIPÓTESES DE LEVANTAMENTO DO FGTS - ROL LEGAL 

EXEMPLIFICATIVO - PRECEDENTES - SUBSISTÊNCIA DO ALIMENTANDO - 

LEVANTAMENTO DO FGTS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. I - A questão jurídica consistente na admissão ou não 

de penhora de numerário constante do FGTS para quitação de débito, no 

caso, alimentar, por decorrer da relação jurídica originária afeta à 

competência desta c. Turma (obrigação alimentar), deve, de igual forma 

ser conhecida e julgada por qualquer dos órgãos fracionários da Segunda 

Seção desta a. Corte; II - Da análise das hipóteses previstas no artigo 20 

da Lei n. 8.036/90, é possível aferir seu caráter exemplificativo, na medida 

em que não se afigura razoável compreender que o rol legal abarque 

todas as situações fáticas, com a mesma razão de ser, qual seja, a 

proteção do trabalhador e de seus dependentes em determinadas e 

urgentes circunstâncias da vida que demandem maior apoio financeiro; II - 

Irretorquível o entendimento de que a prestação dos alimentos, por 

envolver a própria subsistência dos dependentes do trabalhador, deve ser 

necessariamente atendida, ainda que, para tanto, proceda-se ao 

levantamento do FGTS do trabalhador; IV - Recurso Especial provido. (STJ 

- REsp 1083061/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 02/03/2010, DJe 07/04/2010)”

IV. Dessa forma, determino a expedição de ofício à Caixa Econômica 

Federal com o objetivo de requisitar o bloqueio/penhora de eventuais 

valores depositados na conta vinculada ao FGTS do executado, enviando 

a este juízo cópia do extrato da mencionada conta no prazo de 10 (dez) 

dias.

V. Ainda em relação ao pleiteado, nos termos do art. 528 do Código de 

Processo Civil, intime-se o executado pessoalmente para que, em 3 (três) 

dias, pague o débito, prove que o fez ou justifique a impossibilidade de 

efetuar o pagamento.

 VI. Caso o executado, no prazo supracitado, não efetue o pagamento, 

não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade 

de efetuá-lo, expeça-se o necessário para efetivação de protesto de seu 

nome perante o cartório de registros local nos termos do artigo 528, § 1º, 

do CPC.

VII. Cientifique o executado que além do protesto, poderá ser preso por 01 

(um) a 03 (três) meses, em regime fechado, em caso de não pagamento 

(art. 528, §3º, do CPC).

VIII. 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 (art. 528, § 7º, do 

CPC).

IX. Após decorrido prazo, abra-se vista a Defensoria e em seguida, ao 

Ministério Público.

X. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 35602 Nr: 627-37.2010.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OILSON ANTÔNIO COPETTI, VILSON COPETTI, 

LUCIANE BERDINATTO COPETTI

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

SHCAIRA - OAB:20495-A, wallace Eller Miranda - OAB:22524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 CÓDIGO: 35602

Vistos etc.

I. Cumpra-se a secretaria com o determinado nos itens I e II do despacho 

proferido à fl. 89.

II. Após, diante do petitório de fl. 133, intime-se a parte executada pra que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, informe nos autos a conta bancária para 

transferência dos valores bloqueados.

III. Após, nada sendo requerido, proceda a secretaria com o empenho 

necessário para o arquivamento provisório do feito visto a suspensão 

devido ao acordo entabulado entre as partes.

IV. Cumpra-se. 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.: 84865 Nr: 4420-13.2012.811.0045

 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: MARIA LUCIA DOS SANTOS RAMOS

 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 84865.

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 das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 133144 Nr: 7393-96.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRUSKA TORRES GRANGEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAMIR VENÂNCIO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/PB 18738, RAFAEL ALENCAR DE LIMA - 

OAB:OAB PB 20.122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXSANDRO 

AQUINO DE MELO - OAB:OAB PB 20439

 Código: 133144

Vistos etc.

 I. Tendo em vista a cota ministerial e a ausência das partes na audiência 

designada anteriormente visto sequer terem sido os mesmos intimados, 

diante da certidão retro, a fim de evitar injustos prejuízos, redesigno 

audiência de conciliação/mediação para a data de 03/09/2018, às 
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10h00min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC.

 II. Intime-se a parte requerida com relação à audiência e a presente 

decisão, bem como cite-a quanto aos termos da petição inicial.

 III. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará:

 a. Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição;

 b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese de 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I);

 c. No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência;

 IV. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 341 c.c 344).

 V. As partes devem comparecer acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC).

 VI. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do 

CPC).

 VII. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

 VIII. Havendo desinteresse na autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, 

por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência (art. 334, § 8º do CPC).

 IX. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC).

 X. Intime-se a parte autora para que, conforme disposto no art. 319,II, CPC 

indique o endereço eletrônico das partes.

 XI. 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.: 91939 Nr: 5828-05.2013.811.0045

 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: MARIA ALICE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 91939.

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 das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 93972 Nr: 990-82.2014.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJ TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FROTA MAX DIESEL COMERCIO DE PEÇAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE DE GOES AMARAL - 

OAB:14951

 Vistos etc.

1) Concedo a parte Requerida e Requerente o prazo de 15 dias para 

manifestação escrita quanto aos itens mencionados no despacho de 

fl.103.

2) Concedo prazo de 15 dias para regularização processual da parte 

autora.

3) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85175 Nr: 4743-18.2012.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHERER E BELLON LTDA ME, MAURO 

BELLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 85175

Vistos etc.

I. Tendo sido realizada pesquisa junto aos sistemas disponíveis e 

empreendido o necessário para citação/intimação da parte executada, 

restando todas as tentativas infrutíferas, determino a realização da 

citação da parte requerida mediante a expedição de edital, observado o 

conteúdo do art. 257 do Código de Processo Civil. Estabeleço prazo de 20 

(vinte) dias.

II. Nesta hipótese, transcorrido o prazo, desde já nomeio como curador 

especial à ré, citada mediante a expedição de edital, na forma do art. 72, 

inciso II do CPC, o Dr. Sérgio Alberto Botezini do Núcleo de Prática Jurídica 

da Faculdade La Salle, que deverá ser intimado para que se manifeste nos 

autos.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

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.: 99171 Nr: 5330-69.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOLFO AUGUSTO HASSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A

 CÓDIGO: 99171

Vistos etc.

I. Intime-se o Banco para o pagamento do restante dos honorários periciais 

(R$ 2.000,00), no prazo de 15 dias.

 II. Já tendo sido apresentado o laudo pericial contábil, intimem-se as 

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

III. Com o comprovante de pagamento nos autos, proceda-se a secretaria 

com a transferência dos valores a conta indicada à fl. 234.

IV. Após retorne-me conclusos.

V. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 23 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 19465 Nr: 793-11.2006.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR LUIZ DELEVATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 23 de maio de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25098 Nr: 2940-73.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERALLI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO CECHINATO, VANDERLEI 

CECHINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GLEICYELE 

SANTANA ROCHA, para devolução dos autos nº 2940-73.2007.811.0045, 

Protocolo 25098, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43211 Nr: 3517-12.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERALLI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO CECHINATO, VANDERLEI 

CECHINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GLEICYELE 

SANTANA ROCHA, para devolução dos autos nº 3517-12.2011.811.0045, 

Protocolo 43211, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43367 Nr: 3674-82.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR OSSUCHI, JOSÉ LUIZ LORENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726/B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6812-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TARCISIO 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

3674-82.2011.811.0045, Protocolo 43367, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 114884 Nr: 6610-41.2015.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINÉIA RODRIGUES

 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, VALTER LUCAS MARONEZI - 

OAB:17435/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Dados do Processo: Processo: 6610-41.2015.811.0045 Código: 114884 

Vlr Causa: R$ 2.878,86 Tipo: Cível Espécie: Execução Fiscal->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Polo Ativo: MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE-MT Polo Passivo: LUCINÉIA RODRIGUES Pessoa(s) 

a ser(em) citadas(s): LUCINÉIA RODRIGUES (Executados(as)), Cpf: 

00153171103, Rg: 1527422-5, brasileiro(a), Endereço: 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: 09/10/2015.RESUMO DA INICIAL: Trata-se 

de Execução Fiscal promovida pela MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDEMT em face de LUCINÉIA RODRIGUES, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de DÍVIDA

ATIVA DE IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

79/2015.

Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/10/2015 VALOR TOTAL DO DÉBITO, 

INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Débito Atualizado: R$ 4.019,68 

Honorários Fixados: R$ 0,00

Total para Pagamento: R$ 4.019,68 Despacho/Decisão: CÓDIGO 

114884.Vistos em correição.I. Cite-se a executada por edital, atentando-se 

ao disposto nos itens III e IV de f. 34. II. Cumpra-se. Às providências. 

Lucas do Rio Verde-MT, 05 de dezembro de 2017.CÁSSIO LUÍS FURIM 

JUIZ DE DIREITO ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) 

executado(s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 

(trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Ceciany Fetter Duarte Grisoste, digitei. 

Lucas do Rio Verde, 24 de maio de 2018. Leila Cristina de Lima 

Gomes/Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 43208 Nr: 3514-57.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IEDA RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT.1243345

 Certifico e dou fé que, compulsando os autos constatei que não há os 

dados necessários para a expedição do Alvará Judicial. Dessa forma, 

impulsiono o feito e intimo a douta procuradora para que informe no prazo 

de 5(cinco) dias dos dados bancários para transferência dos valores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 6699 Nr: 1494-45.2001.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FRANCISCO MARTINELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B/MT, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT

 CÓDIGO 6699.

Vistos etc.
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Arquive-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 11 de maio de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 36829 Nr: 1865-91.2010.811.0045

 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 PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE CASTRO BALIZARDO, ELISEU 

SÁVIO DINIZ, VALDIR MIQUELIN, NADIA PRIESTER, ROSELAINE 

CARPEZANI CORREA, JÉSSICA REGINA WOHLEMBERG, PARANÁ 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, HÉLIO ERNESTO MORAGA, CÉSAR 

FELIX VALIENTE BENITEZ, CESAR FÉLIX VALIENTE BENITEZ ME, MORAGA 

E MORAGA LTDA, MERCANTIL CONSTRUTORA LTDA, EDIFIK COM. E 

MAT. CONSTRUÇÃO LTDA, VALDEMIR MORAGA, CENTER LUCAS 

COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CERAMICA CENTRO 

NORTE LTDA, COPACEL- IND. E COM. DE CALCÁRIO E CEREAIS LTDA, A. 

FURINI E CIA LTDA, AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA, NADIR HELENA DE 

CASTRO BALIZARDO, CARLOS FRANCISCO BALIZARDO, ULTRAFERRO - 

COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FERRO AÇO LTDA, RAIMUNDO 

DIAS DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE AGOSTINHO 

ZOLDAN - OAB:10.134/MT, ANDRE LUIZ ARAUJO DA COSTA - 

OAB:11632, VALBER MELO - OAB:MT/8927, VALDINÉIA MIQUELIN 

BERTAN - OAB:7.249-MT

 Vistos.

1. Cumpra-se na forma delineada nos itens 4 e seguintes da decisão de f. 

3.187.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 97129 Nr: 3646-12.2014.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES ROCHA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO BALEM - 

OAB:46441/PR, FABIANA ELIZA MATTOS - OAB:32438/PR

 Vistos.

1. Manifeste-se o embargado acerca dos embargos de declaração retro, 

no prazo de 05 dias, nos termos do artigo 1.023, §2º, do CPC.

2. Após, com ou sem resposta, concluso para decisão.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001835-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001835-58.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARCO ANTONIO MENDES REQUERIDO: LIDIANE PAULA 

DE SOUSA Vistos. 1. Intime-se o Oficial de Justiça plantonista para que 

devolva o mandado de intimação Id. 13196129. 2. O autor deverá juntar 

aos autos o comprovante do recolhimento das custas iniciais em 48 horas, 

sob pena de extinção. 3. Observando os prazos fixados no artigo 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

29/05/2018, às 15:30 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no 

Gabinete da 2ª Vara, sito no fórum dessa Comarca . 4. Intime-se o autor 

na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) e cite-se o réu (art. 334, 

caput), consignando-se no mandado que o prazo para oferecer 

contestação é de quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se delineado 

no artigo 335 do CPC. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es) na 

inicial (CPC, artigos 341 e 344). 5. As partes devem comparecer à 

audiência acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(art. 334, § 9º, do CPC), facultando-se a constituição de representante, 

por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir 

(art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por oportuno, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, 

do CPC). 6. Expeça-se o necessário. 7. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS 

DO RIO VERDE, 23 de maio de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001431-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ACOLUCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

MABEL TIBES DA SILVA OAB - SC27007 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Número do Processo: 

1 0 0 1 4 3 1 - 4 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 5  E s p é c i e :  P r o c e d i m e n t o 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Requerente: 

Açolucas Comercio e Representações Ltda - Me Requerido: Gaspar 

Imobiliaria Comercio e Representações Ltda - Epp Data e horário: 23 de 

maio de 2018, 13h30min. PRESENTES Juiz : Dr. Cristiano dos Santos Fialho 

Requerente: Açolucas Comercio e Representações Ltda – Me, 

representada pela sócia proprietária: Karen Carla Rufino da Silva 

Advogada da requerente: Lídio Freitas da Rosa Advogada da requerida: 

Taissa Maffessoni Acadêmicas do Curso de Direito: Kaira de Oliveira 

Machado, Elisangela Rodrigues de Oliveira, Fabiane Renata Bernal Leite 

Marti, Daniele Ferreira dos Santos, Cassia Caroline Carpenedo, Elislaine 

Eller de Oliveira, Leonidia Morais Barbosa Ficagna. OCORRÊNCIAS Aberta 

a audiência e apregoada às partes, constatou-se a presença das 

pessoas supramencionadas. Tentada a conciliação, restou inexitosa. Pelo 

advogado da empresa requerente/embargada foi dito que não tinha 

interesse em realizar a coleta do depoimento pessoal do representante 

legal da empresa requerida/embargante. Em termos apartados, foi 

procedida à coleta do depoimento pessoal do representante legal da 

requerente e inquiridas duas testemunhas. DELIBERAÇÕES Encerrada a 

instrução processual, abra-se vista dos autos às partes, primeiramente a 

requerida/embargante, para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

apresentem alegações finais. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Selena Guarnieri, Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Cristiano dos Santos Fialho Requerente: 

Açolucas Comercio e Representações Ltda – Me, representada pela sócia 

proprietária: Karen Carla Rufino da Silva Advogada da requerente: Lídio 

Freitas da Rosa Advogada da requerida: Taissa Maffessoni

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88000 Nr: 1854-57.2013.811.0045
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 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT

 DELIBERAÇÕES

a) Concedo prazo de 15 (quinze) dias para juntar carta preposição.

b) Aguarde-se o cumprimento da carta precatória expedida.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Selena Guarnieri, Estagiária, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Cristiano dos Santos Fialho

Juiz(a) de Direito

Embargante: Fernando Bressan

Advogado do Embargante: Adelar Comiran

Embargada Costa Sementes e Máquinas LTDA representado pela 

preposta: Sonia Maria Caron

Advogado da Embargada: Kamilla Espindola Ferreira

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84047 Nr: 3560-12.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR CARLOS OLSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A 

(CEMAT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Processo n.º 3560-12.2012.811.0045.

Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, decline se a empresa executada realizou a quitação integral 

da obrigação. Após, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 82098 Nr: 1400-14.2012.811.0045

 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: ASSUMPTA BONDAN VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERMINO ANTONIO VOLPATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1400-14.2012.811.0045.

Determino a suspensão do andamento do processo, pelo prazo de 01 (um) 

ano. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 27749 Nr: 1976-46.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1976-46.2008.811.0045.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

memória de calculo atualizada da dívida. Após, venham conclusos para 

exame do pedido juntado na fl. 110 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37012 Nr: 2049-47.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA, ILDA 

ONESCO COSTA, VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141, 

Kelly Peccin - OAB:MT/22121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT, MARIZE 

TEREZINHA MARTINS PIRES - OAB:11888-B/MT

 Processo n.º 2049-47.2010.811.0045.

Expeça-se ofício ao Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT, que 

deverá ser instruído com cópia do documento arquivado nas fls. 109/110 

dos autos, com a finalidade de requisitar, no prazo de 20 (vinte) dias, 

informações acerca da exata localização do bem imóvel, objeto da 

matrícula n.º 5.025 do Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Chapada 

dos Guimarães/MT.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106756 Nr: 2207-29.2015.811.0045

 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: NAFTALI BASTOS SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A

 Processo n.º 2207-29.2015.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Naftali Bastos Serra 

contra Telefônica Brasil S/A, que visa a satisfação da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica e que 

a exequente, devidamente intimada para manifestar-se acerca da 

liquidação da dívida, quedou-se inerte, de maneira que a ausência de 

manifestação, no caso concreto, caracteriza concordância implícita 

quanto a extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Portanto, 

diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 25893 Nr: 3766-02.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA - produtos agropecuários Ltda., LUIZ 

PICCININ, ROBERTO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LEMES DE ALMEIDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3766-02.2007.811.0045.

Intimem-se os exequentes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se 

manifestem acerca do teor da petição juntada nas fls. 182/188 dos autos e 

para que procedam ao registro da penhora dos bens imóveis no registro 

imobiliário e apresentem a matrícula atualizada dos bens [art. 799, inciso IX 

e art. 844, ambos do Código de Processo Civil].

 Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 192 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 1992 Nr: 8-35.1995.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDO, MPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 Processo n.º 2004/867 – CÓD. 1992.

Cumpra-se o segundo parágrafo da decisão acostada à fl. 184, 

intimando-se o Município de Lucas do Rio Verde/MT, mediante carga dos 

autos [art. 183, § 1º do Código de Processo Civil], acerca do conteúdo do 

processo e da penhora do bem imóvel.

Intime-se o executado Onildo Prestes de Oliveira para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o depósito judicial da segunda parcela dos 

honorários do perito, conforme decisão de fl. 190.

Proceda-se a intimação das partes para, querendo, manifestarem-se 

sobre o laudo de avaliação do imóvel, encartado nas fls. 199/206 dos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias [artigo 477, §1º do Código de 

Processo Civil].

Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste sobre o pedido de fls. 207/210.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 82505 Nr: 1906-87.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO JUNIOR DE SOUSA, LUCIA DELAGNESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMAR FERREIRA MOURÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELNA BEATRIZ DA COSTA - 

OAB:11558-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELNA BEATRIZ DA COSTA - 

OAB:11558-B/MT

 Processo n.º 1906-87.2012.811.0045 – CÓD. 82505.

Considerando-se que a consumação da citação pessoal do executado, 

secundada com o exaurimento de todos os meios tradicionais de 

localização, inclusive através de pesquisa realizada em bancos de dados 

de natureza pública (fls. 110, 114/119 e 127/128), se frustrou, com lastro 

no teor do art. 257, inciso I do Código de Processo Civil, DETERMINO que 

se proceda à citação do executado, mediante a expedição de edital. 

Estabeleço, com fundamento no art. 257, inciso III do Código de Processo 

Civil, prazo de 60 (sessenta) dias.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 96849 Nr: 3422-74.2014.811.0045

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRSM, MM, JAS, AF, RJSD, GADS, AES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691/MT, SOLEICA FATIMA GOES FERMINO DE LIMA - 

OAB:4.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3422-74.2014.811.0045 – CÓD. 96849.

Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Banco HSBC, com o objetivo 

de requisitar informações acerca de saldo existente na conta corrente 

02648-41, agência 1992, de titularidade do ‘de cujus’, pois tal ato já foi 

realizado, com a elaboração e remessa do ofício acostado à fl. 80, sendo 

que a instituição financeira respondeu o ofício à fl. 87, informando que o 

‘de cujus’ apenas possuía a conta n.º 7555/8, agência 5588, com saldo de 

R$ 360,08 (trezentos e sessenta reais e oito centavos).

Expeça-se ofício à Receita Federal, com o objetivo de requisitar, no prazo 

de 10 (dez) dias, a remessa de informações claras e objetivas sobre 

crédito do imposto de renda a ser restituído, referente ao exercício de 

2014.

Após, com a resposta do ofício, intime-se a inventariante para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, apresente plano de partilha amigável, que 

registre a declaração dos títulos dos herdeiros e a declaração completa e 

individualizada de todos os bens do espólio e atribua valor para os bens 

para fins de partilha [art. 660, incisos II e III do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35967 Nr: 980-77.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE 

REZENDE - OAB:10955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Processo n.º 980-77.2010.811.0045.

Aguarde-se a elaboração e a apresentação do laudo pericial. Com a 

juntada do laudo ao processo, intimem-se as partes litigantes para que, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem [art. 477, § 1.º do Código 

de Processo Civil/2015].

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 43392 Nr: 3699-95.2011.811.0045

 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: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO SKURA, CLAUDETE SKURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SOUZA PONCE - 

OAB:MT/9.202, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A/MT

 I - Por via de consequência, dado a inexistência de conexão com a ação 

principal, com suporte no conteúdo normativo do art. 343 e art. 485, inciso 

IV, ambos do Código de Processo Civil/2015, JULGO EXTINTA A 

RECONVENÇÃO, sem a resolução de seu mérito, por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, com relação ao pedido de revisão dos contratos firmados entre 

as partes que não guardam relação com o contrato objeto da ação 
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principal (fls. 22/41).II – Logo, diante desta perspectiva, levando-se por 

linha de estima que a demanda tem por objeto a reintegração na posse de 

bem imóvel, cujo proveito/benefício patrimonial não corresponde, 

necessariamente, ao valor do próprio bem, considera-se que o valor da 

causa pode ser fixado até mesmo o valor correspondente ao de alçada 

[cnf. TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70047452818, Vigésima Câmara 

Cível, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 13/02/2012]. Portanto, 

DESACOLHO o pedido de impugnação ao valor da causa.III – Portanto, 

diante desta moldura, tomando-se em consideração que a empresa 

requerente/reconvinda impugnou o pedido de concessão da justiça 

gratuita, a fim de viabilizar a análise do preenchimento dos requisitos 

legais, DETERMINO que os requeridos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem cópia de sua última declaração de imposto de renda ou 

comprovante de que se encontram na faixa de isenção, sob pena de 

indeferimento da benesse.IV – Logo, à luz de tais balizamentos, sendo 

cabível o julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o 

comando normativo do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de realização das provas requeridas pelos réus na 

petição da fl. 255 dos autos.V – Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 21 

de maio de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92186 Nr: 6052-40.2013.811.0045

 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: TRANPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. L. CAVLAC - ME, SULAMERICA COMPANIA 

NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, RONIZE ANTONIO BARBOSA - OAB:13.764-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT, ELIAS VANIN - OAB:10026/MT

 Processo n.º 6052-40.2013.811.0045.

Proceda-se a intimação da empresa litisdenunciada Sul América 

Companhia Nacional de Seguros para que, no prazo improrrogável de 10 

(dez) dias, comprove o depósito em juízo do valor integral dos honorários 

periciais, sob pena de decretação da perda da faculdade de produção da 

prova pericial.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37822 Nr: 2859-22.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON BARAZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS FOGAÇA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANA MARIANI BARAZETTI - OAB:OAB/MT 21074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2859-22.2010.811.0045.

Compulsando o processo, é possível divisar que o executado já foi citado 

pessoalmente (fl. 29) e que foram empreendidas diligências, ao longo do 

trâmite do processo, com o objetivo de localizar bens penhoráveis, que 

resultaram inexitosas (fls. 45/46, 53, 55, 85/88, 107 e 117). A requisição 

de informações, mediante a expedição de ordem judicial, para viabilizar a 

localização da parte, constitui medida excepcional. Portanto, 

considerando-se a excepcionalidade da medida e que o executado já foi 

citado, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

justifique a necessidade da medida.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102262 Nr: 22628-74.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONILSON PRADO, GELSON RUFATTO, 

ODELTO DENICOLO, ELCIO RUFATTO, JOCEANE RUFATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE AGOSTINHO 

ZOLDAN - OAB:10.134/MT, ARTUR DENICOLO - OAB:14474-E, JANICE 

MARIA LONGHI GIOTTO - OAB:8699/MT

 Processo n.º 22628-74.2014.8.11.0045.

Com fundamento no teor do art. 437, §1º do Código de Processo Civil, 

determino a intimação dos requeridos para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestem sobre o conteúdo do documento juntado pela 

requerente nas fls. 385/392. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001459-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. R. (REQUERENTE)

JAIR MATEUS DOMINICKI RIBEIRO (REQUERENTE)

JAIRA APARECIDA DOMINICKI RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001459-72.2018.8.11.0045 Nomeio, para exercer o papel 

de inventariante dos bens deixados em razão do falecimento do ‘de cujus’ 

José Padilha Ribeiro, a requerente Jaira Aparecida Dominick, mediante a 

lavratura de termo de compromisso [art. 617, parágrafo único do Código 

de Processo Civil]. Intime-se a inventariante para que, no prazo de 20 

(vinte) dias, providencie a apresentação de certidões negativas 

atualizadas de débitos, que demonstrem o pagamento dos tributos 

relativos aos bens do espólio e suas rendas. Logo após, abra-se vista 

dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste. Defiro o beneficio da Justiça Gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 23 de maio de 2018 Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004052-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Lucas do 

Rio Verde - MT JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL TERMO DE AUDIÊNCIA 

Número do Processo: 1004052-11.2017.8.11.0045 Espécie: Procedimento 

Sumário. Autor: Neuza Silva de Oliveira Requerido: Instituto Nacional de 

Seguro Social - INSS. Data e horário: 24 de maio de 2018, 13h24min. 

PRESENTES Juiz de Direito: Cristiano dos Santos Fialho. Autora: Neuza 

Silva de Oliveira Advogada da autora: Alexandra Nishimoto Braga Savoldi 

Acadêmicas do curso de Direito: Leonidia Morais Barbosa Ficagna, 

Elisangela Rodrigues de Oliveira, Tatiely Correa da Silva, Cassia Caroline 

Carpenedo, Elislaine Eller de Oliveira. OCORRÊNCIAS Aberta a audiência e 

apregoada às partes, constatou-se a presença das pessoas 

supramencionadas. Em termos apartados, foi procedida a coletado do 

depoimento pessoal da autora e a oitiva de duas testemunhas. Pelo 

advogada da requerente foi dito que desistia da testemunha Wilson. Pela 

requerente foram apresentadas alegações finais orais de maneira 

remissiva aos termos da petição inicial, reforçando o pedido de concessão 
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de tutela de urgência. DELIBERAÇÕES Cuida-se de Ação de 

Aposentadoria Rural por Idade em que Neuza Silva de Oliveira, promove 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social em que pretende a concessão 

do benefício previdenciário da aposentadoria por idade. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Segundo a dogmática da legislação de regência, 

para a obtenção da aposentadoria por idade, o trabalhador rural, a par do 

preenchimento do requisito etário — a implementação da idade equivalente 

a 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, ou 60 (sessenta) anos 

de idade, caso mulher, observada redução no patamar equivalente a 05 

(cinco) anos [art. 210, § 7.º, inciso II da CRFB/88] — deverá demonstrar o 

efetivo desempenho de atividade rural, de acordo com o caso em regime 

de economia familiar, ainda que de forma descontínua, durante o interstício 

temporal imediatamente anterior a data do requerimento do benefício, em 

número de meses idêntico ao indicado para o período de carência do 

referido benefício previdenciário. Inteligência do teor do art. 39, inciso I, 

art. 142 e o art. 143, todos da Lei n.º 8.213/1991. Pois bem, cotejando o 

manancial probatório encartado nos autos vislumbra-se que o requerente, 

conta, hodiernamente, com 60 anos de idade (evento n.º 10226454 - Pág. 

1). Compulsando os autos, observa-se que o requerente logrou 

comprovar, mediante a apresentação de prova documental/material, o 

exercício de atividade laboral rural, em regime de economia familiar, 

consoante se pode extrair do teor da certidão de nascimento da filha, 

carteira de trabalho do esposo e certidão de casamento, (eventos n.º 

10226472, 110226479, Pág. ½, 10226469, Pág. 1). De mais a mais, ao 

esmiuçar o conteúdo da prova testemunhal produzida denota-se que a 

requerente de fato, durante toda a sua existência, desempenhou 

atividades rurícolas. Com o fito de corroborar com tais assertivas, lanço 

mão do teor do depoimento prestado pelas testemunhas Aparecido Abrão 

Da Silva e Manoel Trindade Ferreira, inquiridas na presente solenidade, 

que dá sustentáculo a tal afirmação e apresenta o requerente como 

lavradora. Por derradeiro, partindo da premissa de que a plausibilidade do 

direito invocado — caracterizado pelo fato de que o requerente 

comprovou o desempenho de atividades rurícolas — (‘fumus boni iuris’) e 

o perigo da demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo risco 

que o não pagamento do benefício previdenciário pode catalisar o 

requerente, já que se trata de beneplácito que tem natureza 

eminentemente alimentar — (‘periculum in mora’), considero que se 

encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão da tutela 

de urgência [art. 300 do Código de Processo Civil]. Cumpre lembrar, por 

fim, que de acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Tema nº 

905/STJ, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção 

monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/1991. Quanto aos 

juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/2009) [cf.: STJ: REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, DJe 02/03/2018]. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial por Neuza Silva de 

Oliveira contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para o fim de: 

a) Conceder a tutela de urgência para o fim de Determinar ao INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social que conceda o benefício da 

aposentadoria por idade, como trabalhadora rural, para Neuza Silva de 

Oliveira, contado a partir do protocolo do requerimento administrativo, 

devendo perceber mensalmente um salário mínimo; b) Determinar ao 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as providências 

necessárias no sentido de proceder à implementação integral do benefício 

da aposentadoria por idade o requerente Neuza Silva de Oliveira, no valor 

de 01 (um) salário mínimo, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) 

dias; c) Condenar a autarquia requerida no pagamento dos valores das 

parcelas vencidas e não pagas administrativamente, devendo incidir juros 

de mora desde a citação ou desde quando devidos, se posteriores à 

citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, além 

de correção monetária pelo INPC, desde quando cada benefício for devido, 

compensando-se os benefícios inacumuláveis recebidos no período. Pelo 

princípio da sucumbência, condeno a autarquia requerida ao pagamento 

de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

sobre o valor da condenação — as prestações vencidas —, excluídas as 

parcelas vincendas, consoante preconiza o Verbete n.º 111 do STJ, forte 

nos art. 85 do Código de Processo Civil. Deixo registrado, outrossim, que a 

autarquia requerida ficará isenta do pagamento das custas judiciais, em 

razão do comando normativo consignado no art. 1.º, § 1.º da Lei n.º 

9.289/1.996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1.993 c/c o art. 3.º, inciso I 

da Lei Estadual n.º 7.603/2.001. Publicada em audiência. Registre-se. 

Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Selena Guarnieri, Estagiária foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. Cristiano dos Santos Fialho Juiz de Direito Autora: Neuza 

Silva de Oliveira Advogada do autor: Alexandra Nishimoto Braga Savoldi

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 151856 Nr: 986-06.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHEIMESON ALESSANDRO FONTANELI DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BOCCI ROMUALDO - 

OAB:14.804-B/MT

 Vistos etc.,1. Do despacho saneadorNão havendo preliminares a serem 

apreciadas, e não vislumbrando as hipóteses previstas no artigo 397 do 

Código de Processo Penal (alterado pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O 

FEITO POR SANEADO, e de consequência, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 30 de maio de 2018, às 13h30min. Saliento que na 

referida audiência serão inquiridas as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao final, interrogado 

o réu.Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como 

as testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.2. (...). ISSO POSTO, pelos 

fatos e fundamentos esposados na decisão proferida no Auto de Prisão 

em Flagrante nº. 797-28.2018 (id. 151580), em consonância com o 

parecer Ministerial, MANTENHO a decisão que decretou a prisão 

preventiva do requerente, e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva formulado pelo requerente Jheimeson Alessandro Fontaneli da 

Silva, qualificado nos autos.3. Às providências e expedientes 

necessários, observando-se as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 155548 Nr: 17381-03.2017.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para, INTIMAR o Reeducando, na pessoa de seu procurador para que, no 

prazo legal, APRESENTE as Razões do Agravo em Execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 154863 Nr: 2774-55.2018.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON CAMPOS DAS NEVES, GREICY KELLY 

LORENZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEIREDO DA SILVA 

- OAB:21.214

 Vistos etc.,

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o conduzido Alison 

Campos das Neves encontra-se preso há 25 (vinte e cinco) dias pela 

suposta prática do crime descrito no artigo 180, do Código Penal, artigo 12, 

da Lei nº 10.826/2003 e artigo 28, da Lei nº. 11.343/2006.

 Verifica-se também, que a fiança arbitrada, até o presente momento, não 

foi recolhida pelo conduzido.
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 Verifica-se ainda, que o representante do Ministério Público pugnou pela 

dispensa do pagamento da fiança arbitrada em favor do conduzido (fl. 54)

Desta forma, com fulcro no artigo 325, § 1º, inciso I, do Código de 

Processo Penal, dispenso a fiança arbitrada ao conduzido Alison Campos 

das Neves, qualificado nos autos.

Expeça-se o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver 

preso, devendo o senhor oficial de justiça indagar ao indiciado acerca do 

endereço em que poderá ser localizado.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 98145 Nr: 4481-97.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERTILE RUFATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGÉRIO 

GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B

 Vistos etc.,

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo acusado Ertile 

Rufatto, alegando, em síntese, omissão da r. decisum de fls. 126/129.

Os embargos foram interpostos no prazo legal (fl. 135).

Instado, o Ministério Público manifestou pela rejeição do referido recurso 

(fls. 136/142).

A seguir, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto Relatório.

Fundamento e Decido.

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade do recurso, conheço 

dos embargos de declaração.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, ambíguo, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo.

Verifica-se, entretanto, a inexistência do citado vício na decisão atacada, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

A materialidade delitiva foi devidamente analisada e fundamentada na 

sentença objurgada, sendo desnecessário rebater todas as teses 

levantada pela defesa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

SUPOSTA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – 

INEXISTÊNCIA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA – 

IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE REBATER TODAS AS TESES 

LEVANTADAS PELA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Descabe o acolhimento de embargos declaratórios quando inexistente 

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão 

embargado. A parte embargante pretende rediscutir a decisão exarada 

por este órgão fracionário, o que se revela inviável neste procedimento 

aclaratório. Se o acórdão recorrido apresentou, de forma clara e precisa, 

todas as razões que formaram o convencimento dos julgadores, inclusive 

destacando provas que os levaram a concluir pela manutenção da 

sentença condenatória, não há falar em omissão e obscuridade. (ED 

106107/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 24/09/2015)

ISSO POSTO, nego provimento aos embargos de declaração de fl. 134, 

interpostos pelo acusado Ertile Rufatto, qualificado nos autos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 133277 Nr: 7466-68.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O

 Vistos etc.,

1 – Não tendo sido impugnado o cálculo de pena (fl. 102) pelas partes, 

HOMOLOGO os termos do referido documento, para os devidos fins.

 2 – Proceda–se a entrega de fotocópia da liquidação de pena ao 

recuperando.

3 – Dessa feita, aguarde-se o cumprimento do requisito objeto para 

progressão de regime.

4 – Proceda-se a elaboração do cálculo da pena de multa e, após, 

intime-se o recuperando para pagamento no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de inscrição na dívida ativa da União. Decorrido o prazo sem 

pagamento, o que deverá ser certificado, oficie-se ao órgão competente 

para inscrição na dívida ativa.

.

5 – Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 140393 Nr: 3675-57.2017.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DOS SANTOS SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1933-MT, ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS 

- OAB:11840/MT

 Vistos etc.,

1 – Não tendo sido impugnado o cálculo de pena (fl. 137) pelas partes, 

HOMOLOGO os termos do referido documento, para os devidos fins.

 2 – Proceda–se a entrega de fotocópia da liquidação de pena ao 

recuperando.

3 – Dessa feita, aguarde-se o cumprimento do requisito objeto para 

progressão de regime.

4 – Proceda-se a elaboração do cálculo da pena de multa e, após, 

intime-se o recuperando para pagamento no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de inscrição na dívida ativa da União. Decorrido o prazo sem 

pagamento, o que deverá ser certificado, oficie-se ao órgão competente 

para inscrição na dívida ativa.

.

5 – Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 146646 Nr: 7293-10.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS PEREIRA DA SILVA, TIAGO PEREIRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT/14.539

 Vistos etc.,

1. Do acusado Tiago Pereira da Silva

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença absolutória de fls. 188/194, 

procedendo-se com o cumprimento das suas disposições finais.

2. Do acusado Mateus Pereira da Silva

Devidamente certificada a tempestividade do recurso de apelação 

interposto à fl. 199, recebo-o. Outrossim, verifico que a defesa do 

acusado manifestou o interesse em apresentar as razões recursais em 

segunda instância.

 3. Assim sendo, não havendo outras diligências a serem cumpridas, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado, 

consignando nossas sinceras homenagens.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 8343 Nr: 1568-65.2002.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FREITAS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 
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JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,1. (...) ISSO POSTO, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c 

o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal Brasileiro, DECLARO EXTINTA 

A PUNIBILIDADE do denunciado REINALDO FREITAS DE MORAES, 

qualificado nos autos, em relação ao crime descrito no artigo 305, da Lei 

nº. 9.503/1997.P.R.I. Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JESSEM RODRIGO MORAES DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 10/07/2018. às 15:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002503-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ANTONIO MAZZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO HERRERA BERTONE GUSSI OAB - MT11259/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição tempestiva do recurso inominado, INTIMO a parte 

autora/recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 24 de maio de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011767-53.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JERONIMO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

 

FINALIDADE DE INTIMAR o executado para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague o valor da condenação, devidamente corrigida e acrescida da 

multa de 10% (dez por cento), uma vez que não ocorreu o pagamento 

voluntário no prazo do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003083-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZENADIR RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003083-93.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ZENADIR 

RODRIGUES DO NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. O reclamante devidamente intimado para promover a emenda da 

inicial (art. 317 do CPC), embora tenha se manifestado em tempo, deixou 

de colacionar nos autos comprovante de endereço atualizado, em seu 

nome, descumprindo a decisão que determinou a emenda da inicial. 

Ademais, o comprovante juntado no id. 9878788 não é o mesmo endereço 

indiciado na inicial. Ante ao exposto, indefiro a inicial e JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV 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, e em nada sendo 

requerido pela parte, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as formalidade 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 02 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 98207 Nr: 4535-63.2014.811.0045

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LAURO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FONSECA VILLELA 

- OAB:9973/MT

 Em que pese a determinação de fl. 197 e considerando a manifestação de 

fl. 198, INTIMO o autor do fato, por seu advogado e via DJE, para 

apresetnação de memoriais no prazo legal.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004187-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. A. P. (AUTOR)

JULIANA ALVES PAIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1004187-23.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 15.929,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR: ANA DHULIAN ALVES PAIM, JULIANA ALVES PAIM RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Senhor(a): Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado(a) do 

REQUERENTE, para se manifestar no prazo de 05(cinco) dias acerca do 

Laudo Pericial, juntado aos IDs 13060870 e 13060910. LUCAS DO RIO 

VERDE, 24 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

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001382-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO DE SOUZA MACHADO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBALAE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1001382-63.2018.8.11.0045 AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO REQUERENTE: LUIZ ALBERTO DE 

SOUZA MACHADO REQUERIDA: EMBALAE DISTRIBUIORA DE 

EMBALAGENS LTDA-ME. VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO 

EM PAGAMENTO proposta por LUIZ ALBERTO DE SOUZA MACHADO em 

desfavor de EMBALAE DISTRIBUIORA DE EMBALAGENS LTDA-ME. Alega 

a parte autora que no ano de 2014 fez compras na empresa requerida, 

sendo que os pagamentos eram realizados mensalmente por meio de 
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boletos, contudo a empresa encerrou suas atividades, não conseguindo 

quitar o débito desde então. Discorre que, seu nome consta escrito nos 

órgãos de proteção ao crédito desde 03 de julho de 2014. Assim, requer a 

consignação do pagamento, para que possa realizar a quitação do débito 

e ter seu nome retirado dos órgãos de proteção ao crédito. Com a inicial 

juntou documentos. É o breve relato. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, tendo as partes acima qualificadas. A 

tutela provisória, tanto de urgência quanto de evidência que vem descrita 

no art. 300 do Código de Processo Civil, permite que o titular do direito 

comece a usufruir do bem (ou direito) que, aparentemente faz jus, ainda 

durante o curso do processo. No caso dos autos, verifico a presença de 

ambos os requisitos exigidos, probabilidade do direito, encontra-se 

traduzida nos autos pelo documento de ID n.º 12646258 – p. 04, onde 

demonstra que o nome do autor foi levado a protesto, pela dívida que 

pretende, por esta via judicial, efetuar o pagamento. O autor tem o direito 

de pagar em Juízo as dívidas levada a protesto, já que não conseguiu 

localizar este para a extinção da obrigação. O segundo requisito para a 

concessão da antecipação de tutela, no caso, o perigo de dano, 

encontra-se nos efeitos nefastos que a inadimplência do débito está 

acarretando ao autor em sua vida pessoal. Diante disso, verifico a 

presença da fumaça do bom direito, consistente no direito do autor buscar 

sua pretensão, em ação própria, objetivando o pagamento da dívida. E 

nesse mesmo raciocínio o Tribunal de Justiça tem julgado: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PROTESTO 

DE TÍTULO - DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR PROTESTADO - CAUÇÃO 

IDÔNEA - REGISTRO DO NOME DO DEVEDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - 

RECURSO IMPROVIDO. Mantém-se a decisão que antecipou os efeitos da 

tutela de sustação dos efeitos de título protestado, se presentes os 

requisitos autorizadores da medida. Se pendente discussão judicial sobre 

a dívida ou o seu valor, a parte deposita o valor do título protestado em 

ação consignatória e ainda presta caução na origem, resta indevida a 

inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito. (TJMT - 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 112774/2008 

- CLASSE CNJ - 202 – COMARCA CAPITAL - DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES - RELATOR). Posto isto, presentes os pressupostos necessários 

para concessão da liminar, que são o fumus boni iuris pela documentação 

que instrui o pedido, os quais tenho como verossímeis, estando também 

evidenciado o periculum in mora, face os prejuízo que o protesto acarreta 

a vida do autor. Defiro a consignação requerida na petição inicial, cujo 

valor deverá ser depositado na Conta de Depósito Judicial, em 05 (cinco) 

dias. INTIME-SE o autor para efetuar o depósito. Assim, CONCEDO A 

LIMINAR PLEITEADA com o fim de determinar a retirada do nome do 

requerente do cadastro de inadimplentes SPC/SERASA, após comprovado 

o depósito em conta judicial do valor devido, conforme documento de ID n.º 

12646258 – p. 04, referente ao protesto junto à requerida. Feito o 

depósito, oficie-se ao SPC/SERASA para que cumpra a liminar acima 

concedida retirando imediatamente o nome do requerente do cadastro de 

inadimplentes, até ulterior determinação deste Juízo, bem como ao Cartório 

de Protesto. Após, cite-se a requerida no endereço constante na inicial de 

ID n.º 12646181 – p. 01 para levantar a importância depositada ou 

oferecer contestação, no prazo legal. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita. Cumpra-se, expedindo o que necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 11 de abril de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94356 Nr: 1311-20.2014.811.0045

 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: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT-CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH SPEROTTO DA 

SILVEIRA - OAB:51.634/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Impulsiono os presentes autos com a manifestação do perito de p. 171, 

manifeste-se a parte requerente, no prazo improrrogável de 15 (quinze) 

dias, indicando assistentes técnicos e quesitos, nos termos do art. 465, § 

1.º do Código de Processo Civil

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94356 Nr: 1311-20.2014.811.0045

 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: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT-CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH SPEROTTO DA 

SILVEIRA - OAB:51.634/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Impulsiono os presentes autos para manifestação das partes sobre a 

proposta dos honorários do perito de p. 171.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 120859 Nr: 1013-57.2016.811.0045

 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: BENEDITO ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – 

Considerando a ausência das partes, declaro preclusa produção de 

provas suplementares às já carreadas aos autos. Mantenham-se os autos 

conclusos para sentença. Nada mais havendo a tratar, determino o 

encerramento do presente termo de audiência que, lido e achado 

conforme, vai por todos os presentes assinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94356 Nr: 1311-20.2014.811.0045

 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: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT-CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH SPEROTTO DA 

SILVEIRA - OAB:51.634/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 "[...] Diante desta perspectiva processual, DEFIRO a produção das 

requeridas pelas partes: depoimento pessoal, testemunhal e pericial.

 Por conseguinte, NOMEIO, para exercer a função de perito, o profissional 

em engenharia elétrica Diego Krieger Bohnert, com endereço à Rua das 

Rosas, nº 552-n, apartamento 02, Centro, na cidade de Nova Mutum-MT, 

telefone 65 3308-4805/ 65 9697-9386, email: diego@bohnert.com.br, que 

deverá ser intimado dando-lhe ciência da nomeação (devendo constar do 

manado as advertências dos artigos 146 e 147 do CPC), e, no mesmo ato, 

os quesitos formulados pelas partes, cientificando-lhe, para que, no prazo 

impostergável de 10 (dez) dias, apresente proposta de honorários e 

indique data, local e horário para a realização dos trabalhos.

 Intime-se o perito para dizer se aceita o encargo e declinar seus 

honorários, os quais serão suportados pela parte requerida.

Com a manifestação do perito, manifeste-se a parte requerente, no prazo 

improrrogável de 15 (quinze) dias, indicando assistentes técnicos e 

quesitos, nos termos do art. 465, § 1.º do Código de Processo Civil, visto 

que a parte requerida já os apresentou às pp. 134/135.

Em havendo discordância com os honorários, diga o perito. Em havendo 

concordância, intime-se o perito para início dos trabalhos.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para apresentação do laudo.

Apresentado o laudo, vistas às partes, no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se pelo autor, conforme o art. 477, § 1º do CPC. Após 

conclusos. Intimem-se as partes e seus procuradores. Cumpra-se. 
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Expeça-se o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 28601 Nr: 1478-47.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO SCVNINN, ORLEI JOSÉ 

GRASSELI, ROSINERI MARIA QUEIROZ GRASSELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA KHAFIF DAYAN - 

OAB:131646-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito no 

prazo de 10 dias. Sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 145529 Nr: 6576-95.2017.811.0045

 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: PATRICIA ALBINA MORETO, CLAUDIOMIRO MORETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO NOEMI OLIVEIRA MORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ALINE DAL MOLIN - OAB:15887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo o presente INVENTÁRIO e nomeio como inventariante 

CLAUDIOMIRO MORETO, devendo prestar compromisso no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 617, do CPC, 

mediante TERMO nos autos.

Nos 20 (vinte) dias subsequentes, deverá apresentar as PRIMEIRAS 

DECLARAÇÕES, lavrando-se Termo Circunstanciado, observados os 

termos da regra ínsita no artigo 620, do mesmo Estatuto Processual.

Depois de apresentadas as primeiras declarações, citem-se os herdeiros 

(Sra. Sonia Moreto e Sr. Daltro Moreto), a Fazenda Pública para que se 

manifeste, nos termos do artigo 626, do CPC.

Junte-se, no prazo de 20 (vinte) dias o comprovante de recolhimento do 

imposto sobre transmissão causa mortis, ou prova da isenção nos termos 

da Lei 7.850 de 18/12/2002, declaração esta emitida pela agência 

fazendária.

Providencie a inventariante, por ocasião da apresentação das primeiras 

declarações, a juntada aos autos de cópia da certidão de casamento do 

herdeiro casado (Sr. Claudiomiro Moreto), bem como cópia atualizada da 

matrícula do imóvel mencionado à inicial, além das certidões fiscais 

atualizadas (Fazendas Nacional, Estadual e Municipal).

Sem prejuízo, oficie-se ao INSS requisitando informações acerca da 

existência ou não de mais herdeiros habilitados em nome do de cujus. 

Prazo: 15 (quinze) dias.

Após, cite-se a ilustre representante da Fazenda Pública Estadual.

Ultimadas as providências acima, conclusos para novas deliberações.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 43629 Nr: 3937-17.2011.811.0045

 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: JONAS MARQUES SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LUCHINA GONÇALVES 

- OAB:66227-PR, 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

 Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação de 

pp.102/116, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 145529 Nr: 6576-95.2017.811.0045

 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: PATRICIA ALBINA MORETO, CLAUDIOMIRO MORETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO NOEMI OLIVEIRA MORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ALINE DAL MOLIN - OAB:15887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE 

INTIMAR O/A ADVOGADO/A MARCELA SANTANA MIRANDA PARA 

DEVOLVER OS REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, SOB 

PENA DE BUSCA E APRENSÃO E APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 

PREVISTAS NO ARTIGO 234, § 2º DO CPC.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 109222 Nr: 1988-54.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberléia Aparecida Pister da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:OAB/MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) devendo comprovar o adimplemento nos autos. 

Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá 

ser efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 

07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de 

impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido Sistema, em 

virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, 

deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à esta 

Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a localização 

exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116215 Nr: 6306-80.2016.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperartiva de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Roberto Rodrigues Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) devendo comprovar o adimplemento nos autos. 

Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá 

ser efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 
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07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de 

impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido Sistema, em 

virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, 

deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à esta 

Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a localização 

exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 113401 Nr: 4374-57.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consorcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLIGTON ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente para proceder o preparo da Carta Precatória de citação a ser 

expedida à Comarca Nova Mutum/MT, no prazo de 05 (cinco) dias, 

encaminhando a este Juízo as devidas Guias recolhidas para posterior 

encaminhamento da Deprecata para cumprimento. No mesmo ato, 

considerando a juntada da guia de diligência para cumprimento na zona 

urbana de Água Boa/MT (fls. 32/33), indique o exequente o endereço para 

a citaçãon nesta urbe, eis que o indicado na inicial já foi certificado de 

forma negativa nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108670 Nr: 1640-36.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael David de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) devendo comprovar o adimplemento nos autos. 

Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá 

ser efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 

07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de 

impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido Sistema, em 

virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, 

deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à esta 

Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a localização 

exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108746 Nr: 1694-02.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Missias Duarte Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos guia 

legível do comprovante de pagamento da diligência, eis que o documento 

retro juntado está cortado, impossibilitando a verificação do pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1030356 Nr: 1934-20.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Luiz Ferreira Silva das Graças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Laurentino Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine A. Tolentino Lima - 

OAB:OAB/SP 131.752, Jefferson de Almeida - OAB:OAB/SP 343.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Fabricio Lorenzetti - 

OAB:OAB/SP 277.388

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

requerida para tomar ciência da decisão a seguir que determinou o 

cumprimento da carta precatória e designou data para a oitiva do Sr. Fabio 

Laurentino Barbosa: Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem.

Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

 Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que 

o caso requer.

 Designo audiência para colheita de depoimento pessoal da autora, para o 

dia 12.06.2018, às 12h50min (MT), devendo esta ser pessoalmente 

intimada a comparecer.

Notifique o juízo deprecado, conforme exige o item 2.7.4 da normativa em 

comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos 

termos da Súmula 273 do S.T.J..

Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local 

de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o 

artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante.

 Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000508-53.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NICKLAWBER SANTOS ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Excelentissimo senhor Prefeito MAURO ROSA DA SILVA (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE AGUA BOA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000508-53.2018.8.11.0021 IMPETRANTE: 

NICKLAWBER SANTOS ALMEIDA Tratam-se os presentes autos de 

mandado de segurança ajuizado por NICKLAWBER SANTOS ALMEIDA 

conta MAURO ROSA DA SILVA, Prefeito Municipal de Água Boa. Sustenta 

o impetrante que fora aprovado em 2º lugar para um concurso público que 

previa a existência de 01 (uma) vaga no edital. Narra, no entanto, que 

malgrado seja somente uma a vaga prevista no edital, há diversos 

contratos temporários do Município para com profissionais que estão 

exercendo a mesma função destinada ao concurso público. Requer, 

liminarmente, a sua posse no cargo. Instado à manifestar-se, o Município 

de Água Boa sustentou que que já notificara diversos secretários 

municipais acerca da ilegalidade ora trespassada na presente lide. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do necessário. Passo à 

decisão. Fundamentação Conquanto tenha a jurisprudência pátria 

solidificado entendimento que a liminar em mandado de segurança, quando 

satisfativa, é plenamente cabível desde que detenha caráter de 

reversibilidade, vemos que o caso balizado tem contornos um pouco 

diferenciados. Para a concessão da medida liminar em mandado de 

segurança devem concorrer dois requisitos legais, de acordo com o artigo 

7º, III da Lei nº 12.016/09, quais sejam: 1 – quando houver fundamento 

relevante e; 2 – quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da 

medida, caso seja deferida apenas ao final da demanda. Por outro lado, o 

artigo 273 caput do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi 

dada pela lei n.º 8.952/94, passou a permitir que o magistrado antecipe os 

efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, 
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se convença da verossimilhança da alegação do requerente: Art. 273. O 

juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os 

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova 

inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação. Além dos 

referidos pressupostos, o regramento jurídico citado exige, para o 

provimento antes de formada a relação jurídico processual, que haja 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme se 

infere da leitura do inciso I do referido dispositivo normativo. A existência 

de prova inequívoca, afim de que seja deferida a medida de forma initio 

litis, há de ser obrigatoriamente documental, devendo esta já vir 

acompanhando a inicial. Prova inequívoca é aquela que conduza o 

magistrado a um juízo de probabilidade. Não se trata de prova irrefutável, 

posto que se assim pudesse ser considerada tal já levaria a uma tutela 

definitiva Tendo o legislador expressamente exigido, para a antecipação 

dos efeitos da tutela, que haja prova inequívoca, evidentemente que as 

meras alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o 

condão de permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao 

contraditório diferido. Se não bastasse somente a exigência de prova 

inequívoca do alegado, ainda exige o diploma adjetivo pátrio que o julgador 

se convença da verossimilhança das alegações. Diferentemente do que - 

por uma análise meramente semântica - pode parecer, a verossimilhança 

não é o que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode 

inferir sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como 

elementos de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo da 

verossimilitude as alegações que contivessem em seu bojo o necessário 

nexo com os elementos de prova já anteriormente produzidos. O juízo de 

verossimilhança é aquele que permite chegar a uma verdade provável 

sobre os fatos ou, no dizer de Bedaque, um “elevado grau de 

probabilidade da versão apresentada pelo autor” (BEDAQUE, José dos 

Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias de 

Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a verossimilhança da 

alegação encontra-se perfunctoriamente ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Isso porque, malgrado seja defeso à Administração 

Pública a burla à regra do concurso público mediante contratações 

temporárias - o que encontra-se devidamente demonstrado nos autos - o 

fato é que o requerente é o segundo colocado em um certame que 

somente previa 01 (uma) vaga. É certo que, eventualmente comprovada a 

sua preterição no cargo, cabível seria a nomeação. Porém, não há notícias 

de que o primeiro colocado, o legitimado a tomar posse com os 

argumentos trazidos pelo requerente, tenha de fato sido empossado ou 

requerido judicialmente qualquer medida. Portanto, não cabe a concessão 

de tutela provisória ao requerente nestes termos, eis que tal prejudicaria o 

primeiro colocado, qual seja a pessoa de GUSTAVO HENRIQUE MACHADO 

ALVES. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito de antecipação dos efeitos 

da tutela. Notifiquem-se as autoridades tidas por coatoras a prestar 

informações no prazo legal (artigo 7º da lei n.º 12.016/09). Dê-se ciência 

do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

no caso o Município de Água Boa, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Após, vista ao 

Ministério Público, salientando que na oportunidade deve este 

manifestar-se também – e tomar as providências à seu cargo – acerca 

das inúmeras ilegalidades noticiadas na presente ação praticadas pelo 

Município de Água Boa. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 24 de maio de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82352 Nr: 1196-42.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, por meio de sua advogada constituída, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova o andamento do processo, requerendo 

medidas úteis ao deslinde do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 36245 Nr: 846-88.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Empreendimentos e Participações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taurinos Serviços Pecuarios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio de Aquino Povoas - 

OAB:5.819/MT, Humberto A. de Lamonica Freire - OAB:6.000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Decio Freire - OAB:1742/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO da parte EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado constituído nos autos, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, promova o andamento do processo, requerendo medidas 

úteis ao seu prosseguimento, conforme r. Despacho de fl. 419.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85494 Nr: 8-77.2013.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Eduardo Lazzarini Ramos

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

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO da parte EXEQUENTE 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do processo e 

requeira medidas úteis ao seu prosseguimento, tendo em vista a certidão 

de decurso de prazo de fl. 144.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 94119 Nr: 3235-41.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celi Cipriani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPITÃO LEAL E SILVA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Martins de Oliveira 

Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO da parte EXEQUENTE 

por meio de seu patrono constituído para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo requerendo o que entender de direito, 

em termos de prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 113351 Nr: 4345-07.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agritex Comercial Agricola Ltda, Gerson Luis Garbuio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Ceregatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Leopoldino - 

OAB:OAB/MT 14.291-A, Karulliny Neves da Silva - OAB:OAB/MT 

19075 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO da parte REQUERENTE, 

por meio de seu patrono constituído para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo requerendo medidas úteis ao seu 

prosseguimento, tendo em vista o Termo de Sessão de 

Mediação/Conciliação de fl. 92.

3ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 84419 Nr: 3258-55.2012.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genival Pereira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Greice Kelly Varela Silveira - OAB:14436, Selso 

Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de 

Paula - OAB:11.954-B/MT

 FINALIDADE: Intimar advogado do Réu para manifestar-se a cerca do 

interesse/necessidade na manutenção ou restituição do material 

apreendido nos autos no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 116251 Nr: 6325-86.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC, MDdC, DTdO, ADC, VSM, HDdF, TdS, 

RJdSP, RBF, JLdSC, THdM, WRC, DAA, EHdM, AVdS, JBdS, WHdSJ, IdCL, 

AdJAoLHSdO, BG, JJGdO, VdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CESAR DE 

MAGALHÃES - OAB:14445, Ariane Cristina Bispo Magalhães - 

OAB:22417, Cesar Augusto Magalhães - OAB:3237-B, EDNO 

DAMASCENA DE FARIAS - OAB:11134, Ornella de Oliveira Barboza - 

OAB:396356/SP

 INTIMAR ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 11 DE JUNHO DE 2018, ÀS 

12:40 HORAS/MT, BEM COMO INTIMÁ-LO(S) ACERCA DA EXPEDIÇÃO DA 

CARTA PRECATÓRIA ÀS COMARCAS DE RONDONÓPOLIS-MT, VÁRZEA 

GRANDE-MT, COXIM-MS, TANGARÁ DA SERRA-MT, BARRA DO 

GARÇAS-MT E CUIABÁ-MT PARA INTIMAÇÃO E INTERROGÓRIO DOS 

RÉUS, PARA ACOMPANHAR(EM) O ANDAMENTO DA(S) MISSIVA(S) 

INDEPENDENTE DE NOVA(S) INTIMAÇÃO(ÕES) DESTE JUÍZO.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 91895 Nr: 746-92.2018.811.0020

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADS, AAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CAMPOS MORAES - 

OAB:11355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 91895

Vistos.

Tratando-se de demanda que visa o recebimento de alimentos, bem como 

tendo em vista a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita.

Diante da previsão legal contida no art. 189, II do CPC, processe-se em 

segredo de justiça.

Determino a citação e intimação do Executado para que em 03 (três) dias:

 I - efetue o pagamento dos alimentos em atraso, bem como os que se 

vencerem no curso desta execução;

II - comprove que pagou ou justifique a impossibilidade de pagar os 

alimentos objeto da presente ação, sob pena de protesto e de serem 

penhorados tantos bens quanto bastarem para o pagamento do débito 

alimentar, nos termos do art. 528, § 1º e 530 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para pagamento, intime-se o Ministério Público para 

manifestação em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia/MT, 23 de maio de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 93390 Nr: 1459-67.2018.811.0020

 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): SFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribeiro Domingues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Ante o fato da Requerida não ter sido regularmente intimada, e 

ainda, com indicação que a mesma mudou de endereço, estando 

provavelmente residindo em Rondonopolis – MT, dê-se vistas ao Ministério 

Público, para manifestação e/ou requerer o que entender de direito, pelo 

prazo legal. Por fim, fixo o montante de 4URH’s a serem suportados pelo 

Estado de Mato Grosso em favor da D. Advogada Dayana Azzulin Curi, 

atuante nesta oralidade sem substituição à DPE. Saem as partes 

presentes pessoalmente intimadas. Cumpra-se, realizando e expedindo os 

necessários. Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 66805 Nr: 2640-11.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ AUGUSTO MONTEIRO 

FILHO - OAB:344500

 Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o 

parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória do 

Requerente/Denunciado Adenilson Gonçalves Procópio. No mais, 

encaminhe IMEDIATAMENTE carta precatória, se for o caso, para a citação 

do Denunciado, para apresentação de resposta à acusação, no prazo 

legal; bem como INTIME IMEDIATAMENTE o causídico do Denunciado para 

apresentar resposta à acusação.Por fim, ante os ofícios constantes nos 

autos, PROCEDA a Senhora Gestora com o necessário para o IMEDIATO 

recambiamento do Denunciado para esta Comarca. Intime-se. Cumpra-se 

realizando e expedindo o necessário. Às providências. Ciência ao MPE. 

Alto Araguaia - MT, 22 de maio de 2018.Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68395 Nr: 3946-15.2015.811.0020

 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: TEREZINHA DE JESUS GOMES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ZOMAR DEBOLETTA, ANTÔNIO 

DEBOLETTA, MARINA ZONTA DEBOLETTA, MARIA HELENA BENTO 

DEBOLETTA, JOSÉ RICARDO DEBOLETTA, ANTÔNIO ADRIANO 

DEBOLETTA, NILIANE VILELA DE FREITAS DEBOLETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX FERREIRA ABREU - 

OAB:18.260/MT, HYGGOR VIRGILIO COSTA - OAB:16.673-MT-E, 

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - OAB:5734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 68395

Vistos.

Analisando os autos com acuidade, por se tratar de processo passível de 

transação entre as partes, nos termos do disposto no artigo 139, V do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 18 de julho de 2018 às 

14h00min (Horário Oficial do Estado) a ser realizada pelo Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Em havendo conciliação, dê-se vistas ao Ministério Público para 

manifestação, pelo prazo legal; após, volvam-me os autos conclusos para 

deliberação.

Restando infrutífera a tentativa de conciliação, dê-se vida ao comando do 
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art. 335 do NCPC, devendo a Parte Requerida apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias da realização da audiência ora designada, sob 

pena de, não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Após, intime-se a Parte Autora para que no prazo de quinze dias 

apresente manifestação, oportunidade em que:

 a) havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado;

 b) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, no prazo de 15 

dias, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas 

a eventuais questões incidentais;

 c) em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 08 de maio de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 86256 Nr: 4591-69.2017.811.0020

 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: PEDRO FELIZARDO DA CUNHA, ANA SOARES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO - JOÃO BOSCO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO 

PARREIRA - OAB:15.724/MT

 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.: 73987 Nr: 2716-98.2016.811.0020

 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: WILSON JOSÉ DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cornélio Mendes Garcia - 

OAB:22260/GO, Diogo Nunes Magalhães de Freitas - OAB:OAB/GO - 

28418, ELIAS RIBEIRO DE FREITAS - OAB:27897, LIDIANNE BARBARA 

DE CARVALHO MELO - OAB:OAB/GO - 46538

 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.: 73799 Nr: 2635-52.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FLNDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JACOMETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:18045/B

 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.: 69571 Nr: 519-73.2016.811.0020

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE INACIO FILHO - 

OAB:11645/O

 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.: 78184 Nr: 53-45.2017.811.0020

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO CARNEIRO PIMENTA - 

OAB:27485/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Tutela e Guarda de Menor proposta por Maria Aline 

Pindaiba de Aragão, no interesse do menor Paulo Antônio Aragão de 

Oliveira.

 O juízo de Jataí declinou da competência para esta comarca por ter 

notícias de que a criança se encontrava residindo em Alto Araguaia.

Foi determinada a emenda à inicial para complementar a exordial, indicando 

a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em Ref. 10 consta certidão da intempestividade do aditamento.

É o breve relato. Decido.

Compulsando os autos, vislumbro que a autora quedou-se inerte em 

relação ao prazo estabelecido para emendar a inicial. Atentando ao pedido 

jurisdicional somente após lapso superior a 02 (dois) meses.

Em Ref. 10 consta certidão da intempestividade do ato.

Em inteligência ao artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil, 

tal situação enseja o indeferimento da inicial.

O artigo 330, IV , CPC assim determina:

Art. 330. A petição incial será indeferida quando:

(...)

IV – não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

Sendo assim, uma vez que a demandante deixou de emendar a inicial, 

regularizando o polo passivo, não cumprindo no prazo legal o determinado 

na decisão de Ref. 04, a extinção do presente é medida que se impõe.

Logo, considerando que a autora quedou-se inerte quanto à emenda à 

exordial, a racionalização do serviço, bem como pelo fato de que nosso 

atual sistema processual é preclusivo, entendo que sua extinção é medida 

que se impõe.

Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, 

podendo a requerente, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se 

assim entender conveniente.

Isto posto, INDEFIRO a inicial e JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 485, I e 330, IV do ambos do Código de 
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Processo Civil.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 19 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82129 Nr: 2477-60.2017.811.0020

 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: VALDEVINO MARTINS PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - 

OAB:16887

 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, 23 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84055 Nr: 3552-37.2017.811.0020

 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: IRENILDA CARDOSO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 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 12.

Alto Araguaia - MT, 23 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87719 Nr: 5130-35.2017.811.0020

 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: ALTAIRA ALBERTO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 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 12.

Alto Araguaia - MT, 23 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87883 Nr: 5172-84.2017.811.0020

 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: MARIA APARECIDA MENEGATI DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE MAGNANI MERCADO - 

OAB:20073/O

 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 12.

Alto Araguaia - MT, 23 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88442 Nr: 5358-10.2017.811.0020

 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: DIOLINA MARIA DA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE MAGNANI MERCADO - 

OAB:20073/O

 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 12.

Alto Araguaia - MT, 23 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 87995 Nr: 5245-56.2017.811.0020

 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: AMBROLINA RIBEIRO DE MORAES, JOSÉ LUIS DE 

MORAES CREVELARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZILDA RIBEIRO VIOLATO - Espólio, JULIANA 

RIBEIRO VIOLATO, RICARDA RIBEIRO VIOLATO, RAFAELA RIBEIRO 

VIOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claúdia Elisa Fraga Nunes 

Ferreira - OAB:197.038 -SP, Larissa Marques Moraes - OAB:352771 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CERTIFIQUE-SE o nobre Distribuidor Judicial se a mídia digital indicada no 

ofício de fl. 1.125 (ref. 01) foi encaminhada juntamente com os autos.

 2. Em caso negativo, OFICIE-SE a Comarca de Lins/SP, para que envie 

aludido arquivo, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Sem prejuízo do encimado, INTIME-SE a parte requerente, com o escopo 

de que proceda ao recolhimento de custas processuais e taxas 

judiciárias, no prazo de 30 (trinta) dias.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.
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Alto Araguaia/MT, 15 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 01/2018-GABINETE

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Arom Olímpio Pereira, MM Juiz de Direito 

Titular da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais etc.

 Considerando o que dispõe os artigos 81, letra "b" e 86 da Lei 4.964/85 

(Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado - COJE) a 

realização de correição nos ofícios da justiça a ele sujeitos e CNGCGJ/MT, 

seção 2, item 1.2.12;

 R E S O L V E:

 I- D E S I G N A R o período da Correição Ordinária na 2ª Vara da Comarca 

de Barra do Bugres/MT, no período de 30 (trinta dias) dias de 11/06/2018 

até 10/07/2018, das 12:00 às 19:00 horas, para realização da CORREIÇÃO 

ORDINÁRIA no Foro Judicial. II - DESIGNAR os servidores Laura Jessica 

Pereira Roma e Gregor Gimenez Neves da Silva, assessores, para 

secretariar os trabalhos. III- DETERMINAR que o senhor Gestor providencie 

o recolhimento dos processos que se encontram fora do cartório. IV- 

CONVIDAR o representante do Ministério Público, advogados e demais 

autoridades para, querendo, acompanharem os trabalhos da Correição, 

quando qualquer pessoa poderá apresentar por escrito ou verbalmente, 

tanto reclamações como sugestões que se relacionem com os serviços 

judiciais. V - Encaminhe-se cópia ao Egrégio Conselho da Magistratura, à 

Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, ao 

Presidente da 10ª Subseção da OAB/MT e ao representante do Ministério 

Público, afixando-se no átrio do Fórum. P. R. I. C.

Barra do Bugres/MT, 24 de maio de 2018. Arom Olímpio Pereira - Juiz de 

Direto

Edital Intimação

n° 2144-23.2012.811.0008-Código 80528.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JORGE GALDINO DE OLIVEIRA, Cpf: 

90744365104, Rg: 633.773, Filiação: Joaquim Galdino de Oliveira e Odete 

Pereira de Oliveira, data de nascimento: 30/07/1969, brasileiro(a), natural 

de Adamantina-SP, casado(a), motorista. 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$ 506,79 (Quinhentos e seis reais e setenta e 

nove centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias implicará 

na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 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, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 04 de maio de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

n° 488-36.2009.811.0008-Codigo 38041

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IZABEL ROSA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA, Cpf: 46852697134, Rg: 6260490, Filiação: Antonio Raimundo 

Gonçalves e Regina Rosa Gonçalves, data de nascimento: 30/12/1958, 

brasileiro(a), natural de Alto Paraguai-MT, casado(a), professora. 

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$ 544,26 (Quinhentos e quarenta e quatro reais e 

vinte e seis centavos), no prazo de 05 ( cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciarias implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC TJMT. .

 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, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 24 de maio de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101561 Nr: 2627-48.2015.811.0008

 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: LACY ALVES ERMITA

 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.: 104745 Nr: 4611-67.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARIA MENDES MODESTO

 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 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.: 87593 Nr: 3376-36.2013.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO- FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO DENISE LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - DD. PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT - 

2287-B

 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 manifestar-se sobre 

a certidao do senhor oficial de justiça:ERTIDÃO NEGATIVA

 Certifico eu, Oficial de Justiça que em cumprimento ao r. mandado da MM. 

Juíza de Direito da 1ª Vara, dirigi-me ao endereço mencionado, nesta 

cidade e ali sendo Deixei de Citar executado Auto Posto Denise Ltda, em 

virtude de não encontrá-lo, pois fui informado pelo Sr. Aldecir de Souza 

Oliveira, de que o executado encerrou suas atividades comerciais e 

desfez suas instalações no mês de julho/2012, e seu proprietário Joaquim 

Casseta, é morador da cidade de Diamantino/MT, o qual poderá ser 

localizado pelo telefone 65 99932 7055. E ainda, hoje no local, existe um 
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novo posto de propriedade do informante Aldecir, com o nome e CNPJ 

diferente, conforme cópia do cadastro nacional de pessoa jurídica anexo. 

Razão pela qual 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.: 105289 Nr: 5028-20.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANY NASCIMENTO CHIARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 21 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98026 Nr: 483-04.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIRO ALVES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 106881 Nr: 6046-76.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86030 Nr: 1832-13.2013.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINACEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FERNANDA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS - OAB: SP/84314, 

MARCIO F. ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vilson Soares Ferro - 

OAB:11830/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a ação de busca e apreensão, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Revogo a liminar concedida às fls. 26/27.Condeno o autor 

no pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência 

em 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103453 Nr: 3741-22.2015.811.0008

 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: ELENA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a 

liminar deferida, e extingo o processo, com base no art. 487, inciso III, 

alínea "a", do Código de Processo Civil. Condeno as partes requeridas no 

pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, na forma dos parágrafos 2º, 3º, inciso I e 4º,incisos 

III e IV do artigo 85, do NCPC.Sem custas, tendo em que os requeridos são 

isentos. Oportunamente, com o trânsito em julgado, ao arquivo, com as 

devidas anotações. Dispensado o reexame necessário, nos termos do art. 

496, §3,do NCPCPublique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106746 Nr: 5967-97.2015.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVALDO DE SOUZA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 918, II, do Código de Processo 

Civil, REJEITO os presentes embargos à execução interpostos por 

ERIVALDO DE SOUZA BEZERRA em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BARRA DO BUGRES.Defiro o pedido de justiça gratuita.Condeno a parte 

autora nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 

10% (dez) por cento sobre o valor da causa, mantendo suspensa a sua 

exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça.Transitada em julgado, 

arquivem-se, com as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 24642 Nr: 1155-27.2006.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO NOVAES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Vilela de Paula - 

OAB: 17.447-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMERINDO JOSÉ SILVA 

COSTA - OAB:2256, LEDIJANE ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5.361

 Vistos, etc.

Nos termos do artigo 465, §1º inciso III, deverão as partes apresentar os 

QUESITOS no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista que pelo teor e 

objeto dos quesitos, poderá o perito apresentar seus honorários com mais 

precisão.

Apresentados os quesitos, intime-se o perito para fazer carga dos autos, 

ficando autorizada a carga aos profissionais indicados às fls. 211.

Com a proposta, deverá a secretaria CUMPRIR FIELMENTE as 

determinações constantes nos parágrafos da decisão de fls. 207/v e 208.
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Após tudo cumprido, conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93275 Nr: 3122-29.2014.811.0008

 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: CLEONICE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 INTIME-SE a parte autora para, num prazo de 15 (quinze) dias, colacionar 

aos autos três orçamentos diversos para a realização do exame de 

eletroencefalograma, assim como consulta com especialista em 

neuropediatria, a fim de possibilitar a análise dos pedidos.

Atente-se a Serventia quanto à juntada de procuração nos autos e o 

cadastramento do advogado.

Devidamente cumpridas às determinações acimas, conclusos para 

deliberação.

 CUMPRA-SE, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 42560 Nr: 2633-65.2009.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 Vistos etc.

Devidamente intimada, a executada não se manifestou (fls.99/100).

Intime-se o exequente para, querendo, apresentar calculo atualizado no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique e expeça-se o 

RPV nos termos do artigo 535, § 3º, II, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 23 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 52642 Nr: 3394-28.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA BRANDÃO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 Vistos etc.

Diante da manifestação da exequente de folhas 138/140 e da executada 

às folhas 142, expeça-se o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, II, do 

CPC.

Às procidências.

Barra do Bugres/MT, 21 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 130407 Nr: 6779-71.2017.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUSINEIDE MARIA NASCIMENTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para efetuar o depósito da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, no valor de 451,20 

(quatrocentos e ciquenta e um reais e vinte centavos) a ser depositado na 

conta do TJMT. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 35121 Nr: 1539-19.2008.811.0008

 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: IFDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Inventário proposto por IVETE FELIZARDO DE 

OLIVEIRA CARNEIRO, consistente na divisão dos bens deixados pelo 

falecimento de DAVI INÁCIO CARNEIRO, com quem era casada pelo regime 

da comunhão universal de bens. Do casamento, nasceram os filhos; 

Beatriz Chaves Carneiro, Miria Alves Carneiro, João Henrique Oliveira e 

Joana Lídia Oliveira Carneiro. O falecido deixou bens a inventariar e não 

deixou testamento.

 A sentença de fls. 292/295 homologou o plano de partilha entre os 

herdeiros. Porém, em relação à cota parte dos filhos menores foi 

determinada a realização de depósito judicial a fim de resguardar os 

interesses dos menores, enquanto completassem a maioridade.

 O herdeiro João Henrique Oliveira obteve decisão judicial autorizando-lhe 

o levantamento da cota parte que lhe cabia (fls. 160/161).

 A herdeira Joana Lídia Oliveira Carneiro, por sua vez, requereu às fls. 

363/365, o levantamento da quantia de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil 

reais) para a compra de um imóvel, o que foi autorizado por este Juízo (fls. 

385/388).

Às fls. 399/400, Joana Lídia Oliveira Carneiro requereu o levantamento do 

saldo remanescente por ter completado a maioridade civil, no dia 

22.04.2018.

 De fato, a requerente atingiu a maioridade e, por consequência, mostra-se 

inócua a continuidade do feito após a expedição do formal de partilha e 

levantamento das quantias depositadas nos pelos herdeiros.

 A requerente complementou a maioridade civil, adquirindo, portanto, 

capacidade plena para exercer os seus direitos e gerir os seus bens.

 Destaque-se que o Ministério Público não foi intimado para intervir nos 

autos porque não mais subsiste seu interesse no feito, em razão da 

maioridade da requerente.

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido para levantamento da quantia 

remanescente nos autos a favor da herdeira requerente JOANA LÍDIA 

OLIVEIRA CARNEIRO, devendo o respectivo valor ser transferido para 

conta informada às fls. 399/400.

 EXPEÇA-SE o competente alvará em favor da requerente.

 Intime-se.

 Após, ARQUIVEM-SE mediante baixas e cautelas de praxe.

 Barra do Bugres – MT, 24 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 90073 Nr: 414-06.2014.811.0008

 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: GILSON CANDIDO PINTO, DAVI INACIO CARNEIRO, 

IVETE FELIZARDO DE OLIVEIRA CARNEIRO, JOÃO HENRIQUE OLIVEIRA 

CARNEIRO, JOANA LIDIA OLIVEIRA CARNEIRO, MIRIAN ALVES 

CARNEIRO, BEATRIZ CHAVES CARNEIRO NEUMANN HAMMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - 
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OAB:10.621/MT, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Indefiro a citação por edital da herdeira Mirian Alves Carneiro, porquanto 

não esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da requerida.

 Além disso, bata verificar que Mirian é uma das herdeiras do falecido Davi 

Inácio Carneiro e irmã de outros herdeiros já citados, podendo o 

requerente obter facilmente o endereço da requerida.

 Intime-se.

 Às providências.

 Barra do Bugres – MT, 22 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105287 Nr: 5027-35.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Maria de Lima Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1. Intime-se a parte apelada SONIA MARIA DE LIMA SANTOS para 

apresentar contrarrazões ao recurso de p. 106/130, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, § 1º, CPC).

2. Após o transcurso do prazo com ou sem as contrarrazões, remeta-se 

os autos ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região (art. 1.010, § 3º, 

CPC).

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 23 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 109353 Nr: 1332-39.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Zarzenon

 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:

 Ante o exposto, acolho a presente impugnação e, com aparo no artigo 

487, III, a, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impugnante.Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).ATENTE-SE a secretaria 

para os valores apresentados na planilha de p. 66, para expedição do 

RPV.CONDENO a parte impugnada (art. 90, caput, do CPC) no pagamento 

das taxas, custas e despesas do processo existentes, bem como 

honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito 

econômico obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

conforme NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o cumprimento integral da presente sentença 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 22 de maio de 

2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 49819 Nr: 1212-69.2011.811.0008

 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: DENERCY RAIMUNDO MARQUES

 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:

 Ante o exposto, acolho a presente impugnação e, com aparo no artigo 

487, III, a, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impugnante.Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).ATENTE-SE a secretaria 

para os valores apresentados na planilha de p. 161, para expedição do 

RPV.CONDENO a parte impugnada (art. 90, caput, do CPC) no pagamento 

das taxas, custas e despesas do processo existentes, bem como 

honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito 

econômico obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

conforme NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o cumprimento integral da presente sentença 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 22 de maio de 

2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97170 Nr: 6115-45.2014.811.0008

 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: SERGIO SOARES DE SOUZA

 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:

 Vistos, etc.

RECEBO a emenda à inicial de fls. 47/48. Retifique-se o polo passivo, 

alterando para Município de Nova Olímpia.

 Deixo de designar audiência de conciliação/mediação, tendo em vista ser 

improvável a ocorrência de acordo em demandas contra a Fazenda 

Pública.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 21 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136955 Nr: 2761-70.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOS REIS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO CANHOTO, GRUPO 

HOSPITAL VIDA & SAÚDE S/S LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, ELIAS ALVES FERRO - OAB:11838, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 Vistos, etc.

1 – Trata-se de Carta Precatória expedida pelo Juízo da Comarca de 

Tangará da Serra - TJMT (5ª Vara Cível), com a finalidade de designação 

de audiência para oitiva de testemunha.

2 – Para o cumprimento do ato deprecado, DESIGNO o dia 14/08/2018, às 

14h00.

 3 – INTIME-SE a testemunha.

4 - Comunique-se ao Juízo Deprecante sobre a data e hora da designação 

da audiência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 14 de maio de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 130435 Nr: 6797-92.2017.811.0008

 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: BENEDITO DE BARROS IGNACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA PREVIDENCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALU SASSAKI - 

OAB:16898, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:MT 13.451, Renata M. 

de A. V. Neto Debesa - OAB:MT/11.674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, 

CPC).

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Cite-se o requerido para, querendo, responder aos termos da ação no 

prazo de 15 dias, caso não encontrado o réu no endereço indicado na 

inicial, determino, desde já, intime-se a parte autora para diligenciar 

indicando nos autos novo endereço, em não sendo possível, estando o 

postulante assistido pela Defensoria Pública e/ou MP, comprovado nos 

autos por meio de extrato de pesquisa (INFOSEG, SIEL e outros bancos de 

dados), autorizo a expedição de edital citatório com prazo de 20 (vinte) 

dias, findo qual não apresentado contestação ou peça de defesa, nomeio 

como defensor dativo do réu a Defensoria Pública, não sendo ela autora, 

ou, não sendo a hipótese já mencionada, o Núcleo de Prática Jurídica da 

Universidade do Estado de Mato Grosso.

 4. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 301 do CPC, à parte autora para impugná-la no 

prazo de 15 dias (art. 351, NCPC).

5. Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.

6. Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 

8º, do NCPC).

7. Expeça-se o necessário.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 124931 Nr: 3694-77.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NABOR MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO AUGUSTO GRADIM 

PIMENTA - OAB:226.496, FELIPE GRADIM PIMENTA - OAB:308.606, 

JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do valor postulado na exordial, ou comprovar que já o 

fez, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), nos termos 

do art. 523, §1º do Código de Processo Civil.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Às Providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117083 Nr: 6018-74.2016.811.0008

 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: SANDRA SANTOS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GREGORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil.9. Com o trânsito em julgado, oficie-se ao cartório de 

Registro de Imóveis competente para que realize a transferência da 

titularidade do imóvel, descrito na matrícula acostada aos autos, 

registrando-o em nome da autora.10. Após, procedidas às anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.11. Intimem-se as partes acerca da sentença 

prolatada.12. Sem condenação em custas e honorários, vez que o feito 

tramita sob o pálio da justiça gratuita.13. Expeça-se o necessário.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92914 Nr: 2827-89.2014.811.0008

 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: ALINE DE OLIVEIRA CAVALCANTE

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

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, LEDIJANE ZANDONADI - OAB:5361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA ANDRADE ABRANTES 

DE SALES - OAB:15.497-MT, EDYEN VALENTE CALEPIS - OAB:OAB/MT 

15.005-A, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:MT 13431-B

 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 pelos documentos (fls. 93/96), que 

houve a total quitação da obrigação.

3. Diante do exposto, considerando-se o acórdão condenatório transitado 

em julgado, e, estando satisfeito o crédito da parte autora, nada mais resta 

a fazer no presente processo a não ser declarar a sua extinção.

4. Assim sendo, HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus efeitos, 

o acordo de fls. 93/94, 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. Custas, se houver, pela executada, conforme consta no acordo 

entabulado.

6. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

 7. Intimem-se as partes acerca da sentença prolatada.

8. Às providências.

9. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 125419 Nr: 3889-62.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 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:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Danos 

Morais proposta por GILSON CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS, em face 

de BV FINANCEIRA S/A (qualificados nos autos).

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 16/31. Em despacho 

inaugural foi ordenada a citação do réu e designada audiência de 

conciliação (fls. 32/33).

3. A parte requerida não compareceu à solenidade aprazada (fl. 41). Em 

nova oportunidade, as partes não formularam acordo (fl. 44).

4. A parte demandada apresentou contestação pugnando, em síntese, 

pela improcedência da ação (fls. 51/54).

 5. As partes entabularam acordo, requerendo sua homologação (fls. 

67/68).

 É o relatório. Fundamento e decido.

6. Embora sejam de fato e de direito as questões postas a exame, a rigor, 

não demandam a realização de qualquer outra prova, sendo, pois, 

suficientes as até aqui produzidas, daí por que passo a julgar 

antecipadamente o presente feito, conforme preceitua o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil.

7. Estando as partes bem representadas, existindo concordância quanto 

ao valor a ser pago pela parte requerida a título indenizatório, alternativa 

não resta senão o deferimento do pedido de homologação, nos termos do 

art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil.

8. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil.

9. Custas, se houver, pela parte autora, conforme consta no acordo 

entabulado.

10. Intimem-se as partes acerca da sentença prolatada.

11. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

12. Expeça-se o necessário.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 5010 Nr: 1282-09.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA - ME, ESPÓLIO 

DE CARLOS ALBERTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 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. 202/207).

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.: 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:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Nesta data, nos termos da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O 

REQUERIDO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS PRESENTES AUTOS, 

mediante remessa dos autos, nos termos do convênio firmado entre o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de 

Mato Grosso/AGU.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 30353 Nr: 2038-37.2007.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTINA DE LIMA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, BIANCA REIS CARMONA - OAB:15156, ELIMARI CUNHA 

FONTES - OAB:18329, Juliana Andrade Marcelo Antunes - 

OAB:18760, MARIELLE DA SILVA FERNANDES - OAB:MT - 19863/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

no caso queira apresentar impugnação que entender cabível, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 22617 Nr: 2650-43.2005.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO LUZIA PEDROSA DA SILVA, JOADIR 

PEDROSO DA SILVA, KELEN AMARUZIA DA SILVA, IRACEMA FATIMA DA 

SILVA, Joanice Barros da Silva, JOALINO ARRENTO DA SILVA, Ivanete 

Pedrosa da Silva, NILSON PEDROSO DA SILVA, JOANETA SEBASTIANA 

DA SILVA TEIXEIRA, ALEQUIX PEDROSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face do malote digital de p. 184, onde consta a informação que os 

valores foram resgatados em 30/08/2017. sendo assim, intime o 

procurador do autor para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos, art. 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira
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 Cod. Proc.: 117865 Nr: 6537-49.2016.811.0008

 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: IVONETE FREITAS DORNELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida tomou ciencia em 09/03/2018, da certidão 

de fls. 60, Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE., e ate o presente 

momento não apresentou qualquer manifestação, assim decorreu seu 

prazo legal. Nada Mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 112887 Nr: 3401-44.2016.811.0008

 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: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA, SEBASTIANA DA 

APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 20. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, com 

fulcro no art. 487, I, do Código Processual Civil. 21. Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas e despesas do processo ao pagamento 

das custas e despesas do processo, bem como em honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do 

§2°, do artigo 85 do Código de Processo Civil. 22. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe. 

P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120676 Nr: 1233-35.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL TADEU DA SILVA

 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:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Nesta data, nos termos da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O 

REQUERIDO PARA QUE TOME CIÊNCIA DO LAUDO

 PERICIAL DE FLS. 57/60, mediante remessa dos autos, nos termos do 

convênio firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a 

Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118535 Nr: 7052-84.2016.811.0008

 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: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO - SICRED LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leocir Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da diligência do Oficial 

de Justiça, após, comprovar através de recibo original juntado aos autos, 

colimando o cumprimento de novo mandado de busca e apreensão. Barra 

do Bugres-MT, 24 de maio de 2018. Marilda Pereira Pedroso - Analista 

Judiciária - MAT. 7526.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122152 Nr: 2128-93.2017.811.0008

 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: ERIVALDO OLIVEIRA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE N. 

OLIMPIA - MT (COOTRANOVA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Ordinária de Cancelamento de Protesto c.c Indenização 

por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada tendo como partes 

Erivaldo Oliveira Almeida e COOTRANOVA – Cooperativa de Transportes 

de Nova Olímpia-MT, todos qualificados nos autos em epígrafe, 

requerendo, em síntese requerer o cancelamento de protesto vez que 

aduz serem indevidos, bem como a condenação da Ré no pagamento de 

verbas indenizatórias a título de indenização por danos morais a ela 

causados. Narra à parte autora que é associado da Cooperativa requerida 

desde a data de sua fundação. Afirma que embora seja associado, não 

tem mantido negócios com a requerida, posto que esta não vem 

desempenhando a contento sua função, contudo, alega em maio do ano 

de 2015, recebeu notificação com aviso de protesto por falta de 

pagamento oriundo de débitos adquiridos junto a parte ré. Segue alegando 

que em momento algum adquiriu mercadorias ou autorizou a ré a efetuar 

compra de peças automotivas e serviços no mercado local, tampouco 

recebeu as ditas peças. Salienta que após tomar conhecimento e 

considerando irregular e indevida a cobrança, buscou o Poder Judiciário 

para tentar resolver a contenda requerendo a condenação da parte em 

indenização por dano moral. Em sua defesa a ré alega que não praticou 

ato ilícito, sendo devida a cobrança, aportando aos autos documentos (fls. 

94/102) que foram assinados pelo autor, demonstrando a licitude de sua 

conduta. Pugnam pela improcedência dos pedidos formulados na exordial. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação, passo a analisar o mérito. 

Trato de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor. Estão, portanto, presentes os requisitos subjetivos 

(consumidor e fornecedor – artigos 2o e 3o da Lei nº.8.078/90) e objetivos 

(produto e serviço – §§ 1o e 2o do artigo 3o dessa Lei) de tal relação. Por 

essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código 

de Defesa do Consumidor, que positiva um núcleo de regras e princípios 

protetores dos direitos dos consumidores, enquanto tais. Ocorre que, 

apesar de visar equilibrar a relação jurídica existente entre consumidor e 

fornecedor, por entender que aquele é a parte vulnerável - art. 4º, I e III da 

Lei nº. 8.078/90 -, diante da capacidade técnica, econômica e jurídica do 

fornecedor, certo é que a presunção de boa-fé existente nas relações de 

consumo em favor do consumidor não se apresenta iure et de iure 

(absoluta), devendo ser relativizada diante dos fatos e fundamentos 

contido nos autos, além das regras de experiência comum (art. 5º da Lei 

nº. 9.099/95) e impressão pessoal do Juiz, privilegiando a busca da 

verdade e, por conseguinte da Justiça (art. 6º da Lei nº. 9.099/95) e 

mantendo o equilíbrio e harmonia no corpo social, fim precípuo do Direito. 

Assim, muito embora, a Lei n.º 8.078/90 assegure diversos instrumentos 

facilitadores do exercício dos direitos introduzidos por este diploma em 

nosso ordenamento jurídico, não quis o legislador favorecer a confecção 

de decisões injustas e desprovidas de um mínimo de elementos que 

possam embasar a atividade jurisdicional, ou seja, a chamada justa causa. 

Dessarte, diante deste caráter eminentemente protetivo, o Código de 

Defesa do Consumidor elenca, de forma exemplificativa, uma série de 

direitos do consumidor no art. 6 º, dentre os quais se destacam o direito à 

informação, transparência, boa-fé, inversão do ônus da prova, reparação 

integral pelos danos causados e a vedação de que sejam impostas pelo 

fornecedor práticas abusivas. Em análise aos autos, a parte Autora afirma 
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ser irregular a cobrança, eis que não adquiriu mercadorias, tampouco 

autorizou terceiros a efetuar em seu nome. A demandada apresentou 

defesa sustentando a regularidade de sua conduta, exigibilidade do débito 

e inexistência de dano moral. Em análise aos documentos aportado aos 

autos verifica-se que a embora a parte autora tenha alegado não ter 

adquirido os produtos, tal alegação não merece prosperar, ao modo que 

não restou demonstrado fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I do 

CPC). Em contrapartida, a demandada apresentou documentos hábeis a 

comprovar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora 

(artigo 373, II do CPC), uma vez que às fls. 94/102 apresentou 

documentos, tais como notas fiscais, comprovantes de entrega (97-v°) 

devidamente assinado pela parte autora, motivo pela qual a improcedência 

da ação é a medida que se impõe. Desta feita, não há que se falar em 

lesão ao foro intimo da parte Autora, vez que, a Demandada agiu dentro 

de suas razões legais, desconfigurado, portanto, qualquer ato que viesse 

a provocar o abalo emocional e psicológico da parte Reclamante. Neste 

sentir, entendo que, o que se permite indenizar não é o dissabor, ou mero 

aborrecimento experimentado nas contingências da vida, porém as 

invectivas que aviltam a honra alheia, causando dano efetivo. O dano 

moral há de refletir no psiquismo do ofendido com intensidade tal que 

provoque repercussão na vida social, vergonha, humilhação, tristeza, 

angústias, o que neste caso, não ocorreu. Os fatos elencados pela parte 

Autora, por si só, não rendem ensejo à indenização pretendida, vez que 

foram derrubados mediante provas documentais, demonstrando que a Ré 

não agiu de forma ilícita. Outrossim, em relação à ocorrência de dano 

moral, cumpre trazer à baila os ensinamentos do ilustre Prof. Sérgio 

Cavalieri que preleciona:“ ... Nessa linha de princípio, só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem- 

estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas 

e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. 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, bem como honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa. 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.: 105071 Nr: 4880-09.2015.811.0008

 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: ERIVALDO OLIVEIRA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOTRANOVA - COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE DE NOVA OLÍMPIA, PAULO ALVES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRª. NATALIA C. QUATRIN - 

OAB:17.737 -MT, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 Trata-se de Ação Ordinária de Cancelamento de Protesto c.c Indenização 

por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada tendo como partes 

Erivaldo Oliveira Almeida e COOTRANOVA – Cooperativa de Transportes 

de Nova Olímpia-MT, todos qualificados nos autos em epígrafe, 

requerendo, em síntese requerer o cancelamento de protesto vez que 

aduz serem indevidos, bem como a condenação da Ré no pagamento de 

verbas indenizatórias a título de indenização por danos morais a ela 

causados. Narra à parte autora que é associado da Cooperativa requerida 

desde a data de sua fundação. Afirma que embora seja associado, não 

tem mantido negócios com a requerida, posto que esta não vem 

desempenhando a contento sua função, contudo, alega em maio do ano 

de 2015, recebeu notificação com aviso de protesto por falta de 

pagamento oriundo de débitos adquiridos junto a parte ré. Segue alegando 

que em momento algum adquiriu mercadorias ou autorizou a ré a efetuar 

compra de peças automotivas e serviços no mercado local, tampouco 

recebeu as ditas peças. Salienta que após tomar conhecimento e 

considerando irregular e indevida a cobrança, buscou o Poder Judiciário 

para tentar resolver a contenda requerendo a condenação da parte em 

indenização por dano moral. Em sua defesa a ré alega que não praticou 

ato ilícito, sendo devida a cobrança, aportando aos autos documentos (fls. 

94/102) que foram assinados pelo autor, demonstrando a licitude de sua 

conduta. Pugnam pela improcedência dos pedidos formulados na exordial. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação, passo a analisar o mérito. 

Trato de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor. Estão, portanto, presentes os requisitos subjetivos 

(consumidor e fornecedor – artigos 2o e 3o da Lei nº.8.078/90) e objetivos 

(produto e serviço – §§ 1o e 2o do artigo 3o dessa Lei) de tal relação. Por 

essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código 

de Defesa do Consumidor, que positiva um núcleo de regras e princípios 

protetores dos direitos dos consumidores, enquanto tais. Ocorre que, 

apesar de visar equilibrar a relação jurídica existente entre consumidor e 

fornecedor, por entender que aquele é a parte vulnerável - art. 4º, I e III da 

Lei nº. 8.078/90 -, diante da capacidade técnica, econômica e jurídica do 

fornecedor, certo é que a presunção de boa-fé existente nas relações de 

consumo em favor do consumidor não se apresenta iure et de iure 

(absoluta), devendo ser relativizada diante dos fatos e fundamentos 

contido nos autos, além das regras de experiência comum (art. 5º da Lei 

nº. 9.099/95) e impressão pessoal do Juiz, privilegiando a busca da 

verdade e, por conseguinte da Justiça (art. 6º da Lei nº. 9.099/95) e 

mantendo o equilíbrio e harmonia no corpo social, fim precípuo do Direito. 

Assim, muito embora, a Lei n.º 8.078/90 assegure diversos instrumentos 

facilitadores do exercício dos direitos introduzidos por este diploma em 

nosso ordenamento jurídico, não quis o legislador favorecer a confecção 

de decisões injustas e desprovidas de um mínimo de elementos que 

possam embasar a atividade jurisdicional, ou seja, a chamada justa causa. 

Dessarte, diante deste caráter eminentemente protetivo, o Código de 

Defesa do Consumidor elenca, de forma exemplificativa, uma série de 

direitos do consumidor no art. 6 º, dentre os quais se destacam o direito à 

informação, transparência, boa-fé, inversão do ônus da prova, reparação 

integral pelos danos causados e a vedação de que sejam impostas pelo 

fornecedor práticas abusivas. Em análise aos autos, a parte Autora afirma 

ser irregular a cobrança, eis que não adquiriu mercadorias, tampouco 

autorizou terceiros a efetuar em seu nome. A demandada apresentou 

defesa sustentando a regularidade de sua conduta, exigibilidade do débito 

e inexistência de dano moral. Em análise aos documentos aportado aos 

autos verifica-se que a embora a parte autora tenha alegado não ter 

adquirido os produtos, tal alegação não merece prosperar, ao modo que 

não restou demonstrado fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I do 

CPC). Em contrapartida, a demandada apresentou documentos hábeis a 

comprovar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora 

(artigo 373, II do CPC), uma vez que às fls. 94/102 apresentou 

documentos, tais como notas fiscais, comprovantes de entrega (97-v°) 

devidamente assinado pela parte autora, motivo pela qual a improcedência 

da ação é a medida que se impõe. Desta feita, não há que se falar em 

lesão ao foro intimo da parte Autora, vez que, a Demandada agiu dentro 

de suas razões legais, desconfigurado, portanto, qualquer ato que viesse 

a provocar o abalo emocional e psicológico da parte Reclamante. Neste 

sentir, entendo que, o que se permite indenizar não é o dissabor, ou mero 

aborrecimento experimentado nas contingências da vida, porém as 

invectivas que aviltam a honra alheia, causando dano efetivo. O dano 

moral há de refletir no psiquismo do ofendido com intensidade tal que 

provoque repercussão na vida social, vergonha, humilhação, tristeza, 

angústias, o que neste caso, não ocorreu. Os fatos elencados pela parte 

Autora, por si só, não rendem ensejo à indenização pretendida, vez que 

foram derrubados mediante provas documentais, demonstrando que a Ré 

não agiu de forma ilícita. Outrossim, em relação à ocorrência de dano 

moral, cumpre trazer à baila os ensinamentos do ilustre Prof. Sérgio 

Cavalieri que preleciona:“ ... Nessa linha de princípio, só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem- 

estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, 
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entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas 

e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. 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, bem como honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa. Transitado em julgado, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de praxe.

 P.R.I

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101948 Nr: 2876-96.2015.811.0008

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVALDO OLIVEIRA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOTRANOVA - COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE DE NOVA OLÍMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 27. Isto posto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado pela parte autora, com fulcro no artigo 487, I do Código 

de Processo Civil, tornando, assim, definitiva a decisão liminar proferida 

nos autos (fls. 21/22), para o fim de determinar que a parte requerida 

exiba nos autos documento(s) que indique(m) a restrição interna em node 

da parte autora, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), ex vi do disposto no art. 537, caput, do Digesto 

Processual Civil. 28. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, consoante disposto no art. 85, §2° 

do Código de Processo Civil.29. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 91633 Nr: 1793-79.2014.811.0008

 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: ALEXANDRE MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centraís Elétricas Matogrossenses S/A- 

Cemat, ITAÚ XL SEGUROS CORPORATIVOS 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:13.188-B, MARIA ANGELICA AZEVEDO SOUZA SOUTO - OAB:/MT 

10.056, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT

 20. Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO e declaro extinto o 

processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, II do Código 

de Processo Civil. 21. 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, suspensa sua exigibilidade diante 

da gratuidade da justiça concedida, consoante disposto no art. 85, §2° do 

Código de Processo Civil. 22. Transitado em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de praxe. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113036 Nr: 3471-61.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A, CARLA ELOY 

JATAHY, VALDIR SERRA, ERNESTO VALDOMIRO POSSARI, PAULO 

ALOYSIO SCHIMITT, ERAMOS VIEIRA TAVARES, ESPOLIO DE OLACYR 

FRANCISCO DE MORAES, OLIMPIO COLLACO ALBERTON, SYLVIO 

NÓBREGA COUTINHO, ALEXANDRE ELGARTEN ROCHA, JOSE ROBERTO 

FERREIRA MARTINS, ODECIO LUIZ SANTORETTO, LINDA BOGOSSIAN 

TAMER, MARCEL CECCHI VIEIRA, HERINALDO MENEZES COSTA, CARLOS 

ALBERTO SENAREZI, JULIO TAMER NETO, FRANCISCO JOSÉ LIMA, 

WALTER RISCHIBIETER, ANA CLAUDIA DE MORAES TAMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANITA LOIOLA - OAB:, 

CAROLINE GALDINO BARREIROS - OAB:, CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:, JOACIR 

JOLANDO NEVES - OAB:, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:

 Vistos,

 1. Odécio Luiz Sartoretto, Herinaldo Menezes Costa, José Roberto 

Ferreira Martins e Carlos Alberto Senarezi ajuizaram Exceção de 

Pré-Executividade em face da Fazenda Pública Estadual.

 2. Aduz os excipientes que são partes ilegítimas para compor o polo 

passivo, visto que estão desligados da empresa que ensejou o fato 

gerador (tributos).

 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 contrato 

efetivado entre as partes, o 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.: 36947 Nr: 3319-91.2008.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL NASCIMENTO CARVAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ZENAIDE MARIA 

BRANDONI, ANTONIO BRANDONI, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES DA COMUNIDADE DE ASSARIZAL - APROCAL II, FUNDO 

DA TERRA, BANCO DA TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 23. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes 

na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e, 

por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito. 24. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas do processo, bem 

como honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. 

25. Transitado em Julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe. P.R.I.Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90385 Nr: 715-50.2014.811.0008

 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: ELZA XAVIER SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Consórcios S/A, CAIXA SEGURADORA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 31. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, em 

conformidade com o art. 487, I, do Codex Processual Civil.32. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas do processo, bem 

como honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. 

33. Transitado em Julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 49927 Nr: 1280-19.2011.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI RODRIGUES DA MATA, MARCO AURÉLIO 

BORGES DOS SANTOS, JOSE LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:, GIOVANNA DOS SANTOS ALVES CORRÊA 

- OAB:MT- 7.595-E, MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - OAB:12818/MT, 

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - OAB:12839/MT

 Autos: 1280-19.2011.811.0008 - Código: 49927

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

De início, homologa-se a desistência das oitivas das testemunhas indicada 

pela defesa Reginaldo Silva Camilo (fl. 638) e pela acusação José 

Protássio Fitaroni (fl. 645).

Diante da necessidade da oitiva da testemunha indicada pelo MPE Adriana 

Perpetuo da Silva (fl. 645), em continuidade da audiência realizada às fls. 

553/560, designa-se o dia 26 de junho de 2018, às 12:50 horas, para oitiva 

daquela testemunha.

Cumpre ressaltar que os acusados Marco Aurélio e José Leite já foram 

interrogados na Comarca de Várzea Grande-MT (fls. 640/644).

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Expeça-se o necessário para o cumprimento do ato.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

Barra do Bugres/MT, 23 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.: 103886 Nr: 4059-05.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER APARECIDO SALAZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:284734-SP

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Homologa-se a desistência tácita das testemunhas PM Robson e Carlos 

Antônio Alves, eis que oportunizado as partes se manifestarem acerca de 

novo endereço, estas quedaram-se inertes.

II – Pela derradeira vez, expeça-se carta precatória à Comarca de 

Guairaça-PR, no endereço constante à fl. 169, para inquirição da 

testemunha Francieli de Fátima Soares.

III – Designa-se audiência de instrução para o dia 27 de novembro de 

2018, às 13 horas, data única disponível, oportunidade em que será 

interrogado o acusado Wagner Aparecido Salazar.

IV – Intime-se o acusado no endereço informado à fl. 173.

V – Cumpra-se expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001058-24.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AMARO LUIZ DOS PRAZERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 13353250. "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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-91.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MARIA DA CONCEICAO DA SILVA (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 13353250. "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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001061-76.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RIBEIRO DA SILVA (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 13373084. "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 
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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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001062-61.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DOS SANTOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 13373347. "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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001063-46.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 13373598. "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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001069-53.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELE DA GUIA SOUZA (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 13373820. "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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001070-38.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILAINE DA GAMA CRUZ (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 13374031. "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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001071-23.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY OLINDA DA SILVA (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 13374219. "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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001072-08.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LOUSIMAR ALVES PEREIRA (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 13374426. "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 
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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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-90.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RAMOS MOREIRA (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 13374858. "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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-73.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 24 de maio de 2018. Senhor(a) DEIVID 

SILVA FIGUEIREDO, Rua José Alves Leão, Qd 02,, Casa 01, Jardim 

Itamarati, Nova Olímpia/MT. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 26/06/2018 

Hora: 13:00, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000421-73.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: DEIVID SILVA FIGUEIREDO 

Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

MT0015056A-A Parte Ré: OI S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo 

à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-03.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AURENICE FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 24 de maio de 2018. Senhor(a) AURENICE 

FRANCISCO DOS SANTOS, Rua Presidente Costa e Silva, S/Nº, Bairro 

Santa Rosa, Nova Olímpia - MT, CEP: 78370-000. A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 26/06/2018 Hora: 13:20 Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 28/08/2017 Hora: 15:00, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000458-03.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

AURENICE FRANCISCO DOS SANTOS Advogados do(a) REQUERENTE: 

LUIZ HENRIQUE SENFF - MT0014048A, JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO 

- MT0011258S Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-72.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ZENO VIEGAS DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIZREEL ALVES GUIMARAES DE JESUS OAB - MT21770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 24 de maio de 2018. Senhor(a) ZENO 

VIEGAS DE PINHO, Rua Frederico Joset, s/nº, Centro, CEP: 78.390-000, 

Barra do Bugres/MT. A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 26/06/2018 Hora: 13:40, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000283-72.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ZENO VIEGAS DE PINHO Advogado do(a) REQUERENTE: JIZREEL ALVES 

GUIMARAES DE JESUS - MT21770/O Parte Ré: Telefônica Brasil S.A. - 

VIVO 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, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79712 Nr: 618-50.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEMAC S/A GRUPOS GERADORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CESAR BORNELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM PLANO DE TRABALHO.

1. Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, 

visando a continuidade no processamento da demanda, DETERMINO o 

acesso aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça (INFOJUD, 

RENAJUD, SIEL, INFOSEG, BACENJUD) solicitando informações acerca do 

endereço da parte requerida.
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2. 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 desta decisão, válido como 

autorização.

 3. Localizado o endereço do requerido, havendo multiplicidade de 

logradouro, manifeste-se o autor para que indique em qual deverá ser 

tentado o cumprimento, expedindo-se de imediato o competente 

mandado/carta precatória pertinente ao caso concreto.

1. Sendo infrutífera a busca de dados do(a), com fundamento no art.256, II 

do CPC, DEFIRO desde já expedição de edital com prazo de 30 (trinta) dias 

nos termos do art.257, III, CPC.

 2. Nessa hipótese, desde já, nos termos do disposto no artigo 72, inciso II 

do Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial da requerida citada 

por edital, a Defensoria Pública.

3. Dê-se vistas ao curador para apresentação de defesa no prazo legal.

4. Em seguida, manifeste-se o autor/exequente em 05 dias.

5. Após, façam os autos conclusos.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96004 Nr: 52-33.2018.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMANJUBA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, da audiência de conciliação 

designada para o dia 13 de julho de 2018, ÀS 13:30 horas Nada mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 80873 Nr: 1253-31.2016.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA ALIANÇA DE PRODUTORES DO 

PARECIS-CAAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEZISBEL DOS SANTOS SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 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.: 39327 Nr: 2680-39.2011.811.0050

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCADORA DE MÃO DE OBRA BRASNORTE 

LTDA, CLARICE BORTOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2.619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90017 Nr: 1794-30.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALNER ROGÉRIO MACHADO DOS SANTOS, 

ALINE MEIRA DA SILVA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, MARINALVA RAMOS RODRIGUES - 

OAB:12.462 MT

 Vistos.

Considerando o trânsito em julgado do r. Acórdão de f. 428-439, que 

desproveu os recursos em sentido estrito manejados pelas Defesas dos 

acusados, impõe-se o início da segunda fase do rito do júri (judicium 

causae).

Assim, REMETAM-SE os autos ao Juízo da Primeira Vara desta Comarca, 

para processamento e julgamento do feito perante o plenário do E. Tribunal 

do Júri, nos termos do artigo 422 ss. do CPP.

Procedam-se às baixas necessárias e anotações de praxe.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83718 Nr: 3002-83.2016.811.0050

 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: MARIO GOLON, MARLI DE OLIVEIRA GOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERES BECHARA E SUMAIA EID 

BECHARA, ANIZ BECHARA, SAMIR BECHARA, EMIR BECHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:8.224-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A, FERNANDA MEDINA PANTOJA - OAB:125.644, 

FREDERICO FERREIRA - OAB:107.016/RJ, MARCIO VIEIRA SOUTO 

COSTA FERREIRA - OAB:59.384/RJ, SERGIO BERMUDES - 

OAB:17.587/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO a tutela cautelar pretendida.19.Cite-se os 

confinantes da área usucapienda, cientificando-os de que dispõem do 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação.20.Após, 

cite-se via edital, com prazo de 30 dias, eventuais interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos (CPC, art. 257, III).21.Cientifiquem-se, via postal, 

os representantes da Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, para 

que manifestem eventual interesse na causa, encaminhando a cada ente 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram.22.Após estarem nos 

autos todas as manifestações, notifique-se o representante do Ministério 

Público, para intervir na causa.23.Decorridos os prazos para resposta e 

manifestação, dê-se vistas ao Ministério Público.24.Intimem-se. 

25.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66267 Nr: 331-58.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON LUIZ COSTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 331-58.2014.811.0050 (Cód. 66267)

Autor: Ministério Público

Réu: Cleberson Luiz Costa Rodrigues

Vistos.

Diante a cota ministerial de f. 150, atente-se quanto ao endereço do 

acusado informado às f. 38.

Sem prejuízo, diante da informação de f. 151, expeça-se carta precatória 

para a comarca de Tangará da Serra/MT para oitiva da testemunha 

Rogério Rodrigues do Nascimento.

Outrossim, prossiga-se no cumprimento da decisão de f. 149.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 21 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99144 Nr: 1632-98.2018.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TVAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MARTINS SCHIAVONE - 

OAB:85.175/PR, DÉBORAH MARIA DRUGOVICH SCHIAVONI - 

OAB:62.187/PR, FABÍOLA GAMBARINI SCHMITT - OAB:85.565/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Com efeito, o artigo 1.589, caput, do Código Civil assim dispõe:Art. 

1.589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá 

visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro 

cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e 

educação. (grifei).Portanto, INTIME-SE pessoalmente a parte requerida, 

com URGÊNCIA, a fim de que dê cumprimento integral à decisão de f. 

174-175, com a manutenção do exercício do direito de visitas pelo genitor 

Thiago Vinícius Alves Ueda, advertindo-a que eventual descumprimento 

injustificado poderá acarretar-lhe cominações legais cabíveis, além de 

responder ao crime de desobediência.Defiro o pleito ministerial de f. 386, e 

DETERMINO seja realizado, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), 

estudo psicossocial a ser realizado pela equipe multidisciplinar deste Juízo 

junto ao ambiente residencial da parte requerida, a fim de averiguar a atual 

situação dos infantes, devendo consignar no relatório a necessidade de 

assistência psicológica aos infantes em virtude dos conflitos entre os 

genitores, bem como eventual suspeita de prática de alienação parental.No 

mais, cumpra-se integralmente a decisão de f. 373-374, a fim de evitar 

prejuízo na realização da solenidade aprazada.Ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 23 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75177 Nr: 2281-68.2015.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DORGIVAL RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica de Souza Ribeiro 

Chaves - OAB:PROC. FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, APARECIDA VOINE DE SOUZA NÉRI - 

OAB:8740-A/MT, CARLOS APARECIDO DE ARAUJO - OAB:44094/SP, 

MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dra. ADRIANE 

ALVES THEODORO DE MORAES para que efetue a devolução do 

processo em carga a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 63135 Nr: 1132-08.2013.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CASALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dra. ALINE 

MASSABKI RENSI para que efetue a devolução do processo em carga a 

mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83232 Nr: 2698-84.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES SANTOS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altemar Dias da Gama - 

OAB:18322MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. Altemar Dias da 

Gama para que efetue a devolução do processo em carga a mais de 30 

(trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 63486 Nr: 1493-25.2013.811.0050

 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 PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MAURO VALTER BERFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA MATOS AMARAL - 

OAB:21978-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dra. DÉBORA 

MARQUES VAN DER SAND para que efetue a devolução do processo em 

carga a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca 

e apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 67502 Nr: 1469-60.2014.811.0050

 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 

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

 PARTE AUTORA: OEDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS, JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Elizangela da Silva Souza, Gestora Judicial, lotada na 2ª Vara da Comarca 

de Campo Novo do Parecis, no uso das funções inerentes ao seu cargo e 

na forma da lei.

Certifico para os devidos fins que o advogado Dr. MARCO ANTONIO 

MEDEIROS DA SILVA - OAB: 5423-B/MT, devidamente intimado através do 

DJE nº 10255, de 14/05/2018 e publicado no dia 15/05/2018, onde constam 

como patronos habilitados para receberem intimações: MARCO ANTONIO 

MEDEIROS DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, representando o polo ativo., a 

devolver os autos 1469-60.2014.811.0050 – código 67502, em carga com 

a advogada desde 26/02/2018, até o momento não procedeu a devolução 

do mesmo. Posto isto, encaminho para providências cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 19037 Nr: 2773-12.2005.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDA JULIANE SCHNEIDER, EFS, RENI RENATA 

SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ERICO ELISEU SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dionizio Marcos dos Santos - 

OAB:PR/56.379, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. MARCOS 

ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO para que efetue a devolução do processo 

em carga a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70730 Nr: 3768-10.2014.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CTDRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. MARCOS 

ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO para que efetue a devolução do processo 

em carga a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75396 Nr: 2380-38.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE MELLO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DE ARAUJO, SAUL MOSSELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO MONTEIRO 

DE MORAES - OAB:17.413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-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 INTIMAR o ilustre causídico Dra. PEDRO GILMAR 

VAN DER SAND para que efetue a devolução do processo em carga a 

mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 39981 Nr: 237-81.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, MARIA 

REGINA RIVALTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PAULO Z. MENDONÇA 

- OAB:6.576-MT, ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - OAB:7354, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-A, LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911-B, MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938, 

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO LUÍS MORAES DA 

SILVA - OAB:36.427PR, PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA - 

OAB:6005-A, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dra. THALLYTTA DE 

OLIVEIRA SEIFERT para que efetue a devolução do processo em carga a 

mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 27980 Nr: 1398-68.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR MOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271

 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 dos documentos 

acostados em fls. 89/99 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88556 Nr: 982-85.2017.811.0050

 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: AC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIZ, CVDCZ, MRIZ, EHOZ, CIZM, IIZ, TGOZ, 

MAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DA SILVA - 

OAB:7458-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA RAMOS - OAB:9.989/MT, 

SAMIR DARTANHAM RAMOS - OAB:8.391, SAMIR DARTANHAN 
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RAMOS - OAB:8391/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR 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 dos documentos 

acostados em fls. 60/61 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71170 Nr: 4136-19.2014.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMARCA DE CASCAVEL/PR, NELSON ZANATA 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO ZORZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON TEIXEIRA DE SOUZA - 

OAB:41.523/PR, JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE ZARDO QUEIROZ - 

OAB:OAB/PR 57.086, LUIZ CARLOS QUEIROZ - OAB:OAB/PR 24.985

 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 dos documentos 

acostados em fls. 65/68 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95034 Nr: 4777-02.2017.811.0050

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PRETTO TAUCHERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - 

OAB:17.492/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.: 86664 Nr: 4902-04.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECSANDRO CARLOS BARP, FABIANE MARIA 

LANGER BARP, LUIZ CESAR BORNELLO, AGRIPAR COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO DE DEFENSIVOS LTDA

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

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99882 Nr: 1970-72.2018.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCI DOS SANTOS OLIVEIRA, ESPOLIO DE 

FERNANDINHO BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIZELI PAULINA HOLZ - 

OAB:22.586/MT, ODUVALDO LOPES FERREIRA - OAB:14.196-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, não firmada a caracterização de dano irreparável ou de difícil 

reparação, INDEFIRO a liminar pleiteada, ante a ausência dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do CPC.Quanto mais, da análise da petição inicial 

verifico 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 CPC, recebo a petição inicial.Nomeio como 

inventariante o requerente Edson Antonio da Silva, que deverá prestar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, por meio de seu procurador, e 

apresentar as declarações nos 20 dias subsequentes, caso ainda não 

tenha apresentado, advirto, no entanto, que o requerente deverá trazer 

aos autos as certidões negativas de débito junto a Fazenda Federal, 

Estadual e Municipal, conforme disciplina o artigo 659 do CPC, bem como 

do Cartório de registro de imóveis.Feitas as primeiras declarações, 

proceda-se às citações previstas no artigo 626 do Código de Processo 

Civil.Após, vistas às partes, em Cartório, pelo prazo comum de dez dias, 

para a manifestação acerca das primeiras declarações.Defiro o benefício 

da justiça gratuita na medida em que o requerente é pobre na acepção 

jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para arcar com as 

despesas do processo sem se privar dos recursos indispensáveis à sua 

manutenção.Em seguida, intimem-se as Fazendas Públicas para 

manifestação.Com as manifestações, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público.Cumpridas as determinações acima, tornem os autos conclusos ao 

gabinete, certificando o tramite determinado nesta decisão.Sem prejuízo, 

atentem-se os setores de juntada e conferência para a devida juntada das 

peças, uma vez que existem documentos grampeados (f. 28-29, bem 

como fora da presilha do feito. Assim, proceda-se a correção da juntada 

do processo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 24 de maio de 2018.Pedro Davi 

BenettiJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90223 Nr: 1913-88.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY CONCEICAO DE ALMEIDA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de 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.: 92629 Nr: 3347-15.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO BENEDITO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB: 9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de 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.: 3177 Nr: 712-57.2000.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA, 

LENIR MARCONDES DE SOUZA E SILVA

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

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo 

na Secretaria e retirando a presente carta precatória para distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 24410 Nr: 1071-60.2007.811.0050

 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: BAYER S/A; ATUAL DENOMINAÇÃO DE BAYER 

CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RECK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - 

OAB:5.841/B, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8.250-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo 

na Secretaria e retirando a presente carta precatória para distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 62609 Nr: 584-80.2013.811.0050

 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): RENATO MEDEIROS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo 

na Secretaria e retirando a presente carta precatória para distribuição.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-79.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA RONDON DO PARECIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MARTINS FONTES OAB - SP330237 (ADVOGADO)

 

Vistos etc.... Deixo de apresentar relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de ação de indenização por danos morais com 

pedido liminar ajuziada pela Construtora Rondon do Parecis Ltda. - Epp em 

face da Assecont Teconologia Ltda., ao argumento que realizou uma 

negociação com a empresa requerida com o fito de sanar uma dívida que 

possuía com esta, uma vez que a requerida se trata de terceirizada de 

cobranças, cujo negociação ficou firmada em uma única parcela no valor 

de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais), de modo que, após receber o 

boleto via e-mail, a requerente efetuou o pagamento, todavia, a empresa 

requerida colocou indevidamente, ou, sem prévia comunicação, o nome da 

empresa nos órgãos de maus pagadores. Nessa senda, pugna pelo 

deferimento liminar para que a empresa retire imediatamente a reclamante 

do banco de dados do SPC/SERASA, sob pena da aplicação de multa 

diária. Acontece que 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. Analisando minuciosamente os autos, 

notadamente os documentos que acompanharam a inicial, denoto que a 

probabilidade do direito da parte autora está devidamente 

consubstanciada nos autos, por meio da análise do extrato do SPC Brasil 

que informa que a empresa autora se encontra incluída nos cadastros de 

maus pagadores desde o dia 18/07/2017, no valor de quatrocentos reais 

pela parte requerida. Todavia, inexistem nos autos comprovante de 

pagamento da dívida em comento, bem como o decurso do lapso temporal, 

qual seja, quase um ano desde a inclusão do nome da parte autora no 

cadastro do SPC/SERASA é, por si só, capaz de demonstrar que a parte 

autora não sofreu nenhum tipo de prejuízo para manutenção da empresa 

desde a inclusão nos órgãos mencionados. Com tais considerações, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência e, via de 

consequencia, 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: 1000204-64.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE MARCELI BEHLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES OAB - MT0015499A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERIDO)
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Vistos etc.... Deixo de apresentar relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de 

tutela de urgência ajuizada por Joice Marceli Behling em face de Domani 

Prime Distribuidora de Veículos (JEEP) e JEEP Fiat Chrysler Automóveis 

Brasil ao argumento, em síntese, que comprou um veículo Jeep/Compass 

Longitude Diesel, ano/modelo 2017/2017, pelo valor de R$ 136.294,36, de 

modo que este demonstrou problemas no sistema de injeção eletrônica 

que ocasionou a parada do veículo. Afirma que o problema ocorreu em 29 

de março de 2.018 e que o veículo até agora não foi consertado e, assim, 

pugna pela concessão da tutela antecipada de urgência para que as 

requeridas providenciem o devido reparo no veículo, utilizando-se dos 

melhores e mais modernos mecanismos para conserto/troca/reposição da 

peça, e, principalmente utilizando-se da garantia do bem, cujo prazo é de 

três anos. Muito bem. 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. Nessa esteira, observo que a probabilidade do 

direito encontra-se consubstanciada parcialmente, uma vez que inexistem 

nos autos documentos capazes de demonstrar, ainda que de forma 

irrisória, que a requerente não se encontra com o veículo. Ocorre que a 

parte autora juntou somente a cópia da nota fiscal eletronica de nº 

248094, de 19 de maio de 2.017, que informa a aquisiação do veículo em 

comento em nome da parte autora, ora autor, no valor de 136.294,36 

(cento e trinta e seis mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta e seis 

centavos), todavia, não constam nos autos documentos ou até números 

de protocolos dos "diversos contatos" afirmados pela parte autora na 

inicial, de que o veículo foi enviado para conserto. Diante disso, não há o 

que se falar em deferimento do pedido de tutela antecipada, se a parte 

autora não comprovou a probabilidade do direito alegado. Com tais 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência e, via 

de consequencia, 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000211-56.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA GOMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DIAS OAB - MT0014574A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Vistos etc.... Deixo de apresentar relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de ação declaratória de inexistencia de 

débitos c/c indenização por danos morais por ato ilícito com pedido de 

tutela antecipada ajuizada por Elza Gomes do Nascimento em face do 

Banco BMG S/A, ao argumento, em síntese, não realizou nenhum tipo de 

negócio jurídico com a parte requerida, todavia, teve seu nome incluso nos 

cadastros de maus pagadores. Nessa senda, pugna pela concessão da 

tutela antecipada de urgência para que a parte requerida seja compelida a 

retirar o nome da parte autora, imediatamente, dos cadastros de maus 

pagadores. Muito bem. 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. Nessa esteira, observo que a probabilidade do 

direito encontra-se consubstanciada nos autos, notadamente, por meio da 

análise do extrato da CheckCred que informa que a autora se encontra 

com seu nome incluso nos órgãos de maus pagadores desde o dia 

07/12/2016, com negativação no dia 07/04/2017. Ocorre que para além do 

extrato demonstrar de forma irrefutável que a parte autora se encontra 

com seu nome incluso no SPC/SERASA há mais de um ano, denoto que a 

negativação se deu, a princípio, por empréstimo de cartão bancário 

realizado junto a parte requerida, no valor consignado de R$ 44,00 

(quarenta e quatro reais) mensais, conforme se vê no extrato do INSS 

apresentado pela parte autora. Quanto mais, não é demasia registrar que 

se o registro negativado do crédito da autora não gerou perigo de dano 

desde a sua inscrição, ocorrida há mais de um ano do ajuizamento da 

ação, já que nenhuma medida foi tomada nesse período no sentido de 

retirar o seu nome dos cadastros de inadimplentes, não há o que se falar 

em risco para a efeitividade da tutela final. Com tais considerações, 

INDEFIRO parcialmente o pedido de tutela antecipada de urgência e, via de 

consequencia, 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: 1000202-94.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DISKBEER DISTRIBUIDORA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc.... Deixo de apresentar relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação 

de danos com pedido de concessão de antecipação de tutela ajuizada 

pela Diskbeer Distribuidora Ltda. - ME em face da OI S/A ao argumento, em 

síntese, que em janeiro de 2.017 aderiram ao plano de telefonia da 

requerida no valor mensal de R$ 64,20, com os seguintes benefícios: 

terminal telefone instalado na empresa destes, com o numero 3382-3662, 

pacote incluído o serviço de internet denominado Oi Velox, capacidade 10 

megabits. Sustenta que a internet apresentou defeito e que na ocasião da 

vitisa do técnico foi informado que o sinal não chegava a 10 megabites, 

motivo pelo qual deveria reduzir para cinco megabites. Reduzido o pacote 

e, mesmo assim, afirma o autor que os problemas com o sinal de internet 

continuaram, situação em que, em uma das ligações para solicitar a visita 

do técnico, foi informado que o serviço havia sido cancelado. Contudo, 

sustenta o autor que não solicitou o cancelamento da internet e que isto 

lhe traz diversos prejuízos para a realização de vendas no seu comércio. 

Diante desse cenário, requer a parte autora que a requerida seja 

compelida a restabelecer imediatamente o fornecimento dos serviços de 

internet nos moldes do contrato inicialmente na modalidade do plano OI 

Velox, serviços banda larga, capacidade 10 megabites, sob pena de 

aplicação de multa diária. 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. Analisando minuciosamente os autos, 

notadamente os documentos que acompanharam a inicial, denoto que a 

probabilidade do direito da parte autora está devidamente 

consubstanciada nos autos, por meio da análise da conta telefonica com 

vencimento em março/2018 que informa a cobrança do pacote de internet, 

bem como o nº de protocolo 00715235110 que, a princípio, o autor foi 

informado pela parte requerida que o pacote de internet havia sido 

cancelado e que não poderia enviar técnico para aferir eventuais 

problemas na distribuição do sinal de 05 ou até mesmo 10 megabites. Na 

mesma senda, é evidentemente clara a existência do perigo da demora, 

eis que a parte autora se trata de empresa do ramo de bebidas que utiliza 

os serviços de internet para emissão de notas fiscais e máquina de cartão 

bancário. Com tais considerações, DEFIRO o pedido de tutela antecipada 

de urgência e, via de consequencia, intime-se a parte requerida para que, 

no prazo de até cinco dias, após a intimação, proceda às diligencias 

necessárias para o restabelecimento da internet, plano Oi Velox, 

capacidade 10 megabites, no estabelecimento comercial da parte autora, 

sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de 40 

salário minimos. 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: 1000205-49.2018.8.11.0050
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Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA CECILIA POLL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOLIFE - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - 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 de débitos c/c 

indenização por danos morais com pedido de liminar ajuizada por Tatiana 

Celicia Poll em face da empresa Odontolife - Clínica Odontológica Ltda. - 

ME, ao argumento, em síntese, que no dia 02 de março de 2.018 a parte 

autora foi até a Loja Gazin para efetuar compras, todavia a loja 

mencionada recusou de realizar a venda devido a inclusão do nome da 

parte autora nos cadastros de maus pagadores. Sustente que a requerida 

incluiu o nome da autora em tais órgãos referente a uma dívida que já fora 

devidamente quitada. Afirma que realizou o pagamento no dia 20/03/2018, 

por meio de depósito bancário, todavia, no dia 13/04/2018 teve novamente 

seu crédito negado em face da permanencia de seu nome no SPC. Nessa 

senda, pugna pela concessão da tutela antecipada de urgência para que a 

parte requerida seja compelida a retirar o nome da parte autora, 

imediatamente, dos cadastros de maus pagadores. Muito bem. 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. Nessa 

esteira, observo que a probabilidade do direito encontra-se 

consubstanciada nos autos, notadamente, por meio da análise do 

comprovante de depósito no valor de R$ 270,00, realizado no dia 20 de 

março de 2.018. Ocorre que aliado ao comprovante de depósito, denoto, 

por meio da análise do extrato de consulta ao SPC/SERASA que no dia 

13/04/2018 a Loja Móveis Gazin deste município de Campo Novo realizou 

nova consulta, oportunidade em que o nome da parte autora ainda se 

encontrava incluso no Sistema de Proteção ao Crédito. Nesse limiar 

perfunctório entendo que, a princípio, a parte autora realizou o pagamento 

do débito no dia 20/03/2018, contudo, a parte requerida não retirou o nome 

da parte autora do SPC ate a data de 13/04/2018. Já em relação ao perigo 

da demora, este é inconstestável face os devastos prejuízos que a parte 

autora sofre por ter seu nome incluso nos órgãos de proteção ao crédito. 

Com tais considerações, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela 

antecipada de urgência e, via de consequencia, intime-se a parte 

requerida para que, no prazo máximo de cinco dias, proceda às diligencias 

necessárias para a retirada do nome da parte autora dos cadastros de 

maus pagadores, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) até o limite de 40 salários mínimos. 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: 1000209-86.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS JEAN POLITOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

Vistos etc.... Deixo de apresentar relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c/c reparação de dano moral com pedido de tutela de urgência ajuizada 

por Douglas Jean Politowski em face da empresa Pernambucamas 

Financiadora S/A Cred Fin e Investimento, ao argumento, em síntese, que 

no dia 13 de abril de 2.018 o requerente, por meio da instituição financeira 

com o qual tem conta bancária, descobriu que seu nome esta negativado 

desde o dia 11 de novembro de 2.017, por uma dívida contraída junto a 

requerida. Todavia, sustenta a parte autora que jamais realizou qualquer 

tipo de negócio jurídico com a parte requerida. Nessa esteira, pugna pela 

concessão da tutela de urgência de natureza antecipada para que sejam 

expedidos ofícios diretamente ao Serasa/SPCP/PEFIN/ACEI/CONCENTRE ou 

qualquer outro prestador dessa natureza, para determinar a imediata 

retirada do nome do requerente dos aludidos órgãos, até posterior 

deliberação, sob pena de aplicação de multa diária em caso de 

descumprimento. Muito bem. 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. Nessa esteira, observo que a probabilidade do 

direito encontra-se consubstanciada nos autos, notadamente, por meio da 

análise do extrato de consulta nos órgãos de proteção ao crédito que 

indica que a parte autora se encontra com seu nome inserido em tais 

cadastros desde o dia 11 de novembro de 2.017, por conta de um débito 

no valor de R$ 2.533,41 (dois mil quinhentos e trinta e três reais e 

quarenta e um centavos) junto a parte requerida (Pernambucanas 

Financ.). Ocorre que aliado ao comprovante de depósito, denoto, por meio 

da análise do boletim de ocorrências nº 2018.122890, datado de 

16/04/2018, que a parte autora declara ter sido vítima de fraude, uma vez 

que nunca foi à cidade de São Paulo/SP, bem como nunca realizou 

compras na loja requerida. Já em relação ao perigo da demora, este é 

inconstestável face os devastos prejuízos que a parte autora sofre por ter 

seu nome incluso nos órgãos de proteção ao crédito. Com tais 

considerações, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela antecipada de 

urgência e, via de consequencia, expeça-se ofícios aos órgaos de 

proteção ao crédito para que, no prazo máximo de cinco dias, proceda-se 

às diligencias necessárias para a retirada do nome da parte autora dos 

cadastros de maus pagadores, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais) até o limite de 40 salários mínimos. Intime-se a parte 

requerida desta decisão. Tendo em vista que já fora designada audiência 

de conciliação, cumpra-se a presente decisão e, por conseguinte, 

aguarde-re a realização da solenidade desginada. 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: 1000219-33.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA ANDRADE CORREA STOLARSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

Vistos etc.... Deixo de apresentar relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

e cancelamento de protesto c/c reparação de dano moral com pedido de 

tutela de urgência de natureza antecipada ajuizada por Divina Andrade 

Correa Stolarski em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A, ao argumento, em síntese, que jamais realizou nenhum tipo de 

negócio jurídico com a parte requerida, todavia, teve seu nome inscrito no 

cadastro de maus pagadores. Nessa senda, pugna pela concessão da 

tutela antecipada de urgência para que a parte requerida seja compelida a 

retirar o nome da parte autora, imediatamente, dos cadastros de 

inadimplentes. Muito bem. 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. Nessa esteira, observo que a probabilidade do 

direito encontra-se consubstanciada nos autos, notadamente, por meio da 

análise do extrato do SPC/SERASA que informa que a parte autora teve 

seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 27/09/2017. 

Acontece que apesar do decurso do lapso temporal, a parte autora logrou 

exito em comprovar, nesse limiar perfunctório, que já fora vítima do uso 

indevido de seu nome, uma vez que analisando o conteúdo do processo 

sob o Código 91966, constato que a ação mencionada foi julgada 

procedente face o acordo entabulado pelas partes. Ademais, denoto que 

a negativação é oriunda da comarca de Curitiba/PR e que a parte autora 

não foi intimada acerca do protesto conforme se vê na certidão positiva de 

protesto nº 5391 acostada aos autos. Diante desse cenário, tenho que, 

por ora, os documentos apresentados pela parte autora demonstram a 

probabilidade do direito alegado, uma vez que, ao que parece, a autora 

teve seu nome inscrito por dívida que não contraiu. Quanto mais, em 

relação ao perigo da demora, este é incontestável face os nevastos 

prejuízos causados por ter seu nome inscrito nos órgãos de maus 

pagadores. Com tais considerações, DEFIRO parcialmente o pedido de 
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tutela antecipada de urgência e, via de consequencia, intime-se a parte 

requerida para que, no prazo máximo de cinco dias, proceda às diligencias 

necessárias para a retirada do nome da parte autora dos cadastros de 

maus pagadores, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) até o limite de 40 salários mínimos. 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: 1000183-88.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AMIGO DA TERRA INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO)

 

Vistos. Trata-se de ação reclamatória c/c pedido de indenização por 

danos morais e materiais c/c tutela de urgência de natureza antecipada 

ajuizada por AMIGO DA TERRA INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA – EPP 

em face de VIVO S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. A 

representante da empresa requerente sustenta que havia contratado um 

plano telefônico junto à empresa requerida, porém ante a suposta 

ineficiência do atendimento resolveu migrar seu plano para a operadora de 

telefonia TIM. Aduziu que reconhece apenas um débito referente ao mês 

de novembro/2017 equivalente a R$ 392,00 (trezentos e noventa e dois 

reais), de modo que o montante cobrado pela empresa requerida no 

patamar de R$ 1.939,55 (um mil e novecentos e trinta e nove reais e 

cinquenta e cinco centavos) é indevido ante o excesso na aplicação de 

multa moratória. Em síntese, sustentou que o contrato datado de 2015 

apresentado pela empresa requerida é inidôneo à comprovação do 

negócio jurídico firmado entre as partes, eis que a assinatura do sr. 

Claudio Glass é falsa, além deste não ser representante da empresa à 

época da suposta contratação; não reconhece, inclusive, a compra 

efetuada via telefone na data de 27/06/2016. Segundo consta da 

documentação que instrui a exordial, a fatura com vencimento em 

08/11/2017, oriunda da conta nº 2050615087, monta um valor de R$ 

1.941,35 (um mil e novecentos e quarenta e um reais e trinta e cinco 

centavos) e refere-se ao débito ora objurgado pela empresa requerente, 

que segundo esta reconhece como devido apenas o valor de R$ 392,00 

(trezentos e noventa e dois reais). Em suma, apresentou registro de 

boletim de ocorrência e números de protocolos das reclamações feitas à 

ouvidoria da empresa, bem assim relatou ter se dirigido ao PROCON local 

visando resolver a celeuma, sem sucesso, contudo. Diante disso, alega 

que está a sofrer constrangimento pela negativação da empresa junto aos 

órgãos de proteção de crédito, especialmente por não reconhecer o débito 

cobrado, pugnando pela inexigibilidade do referido débito. A par dessas 

argumentações, requereu a concessão da tutela de urgência antecipada a 

fim de determinar a imediata retirada do nome da empresa junto aos 

órgãos de proteção de crédito SPC e SERASA até posterior deliberação 

deste Juízo. Ao final, pugna pela declaração da inexistência do débito 

imputado à empresa requerente, bem como a condenação da empresa 

requerida ao pagamento de danos morais no valor máximo permitido. É o 

relato necessário. Decido. Ab initio, impende destacar que a designação 

de audiência conciliatória ocorre de forma automática no âmbito do sistema 

PJE, isto é, a sua designação não passa sob o crivo do Magistrado, eis 

que sua inclusão ocorre automaticamente no ato de distribuição da peça 

inicial protocolada pela parte. Pois bem. Para análise do pedido de tutela 

antecipada de urgência, faz-se necessário o atendimento concomitante 

dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade 

do direito alegado e perigo da demora. A requerente sustenta que a 

probabilidade do direito alegado está devidamente consubstanciado no 

fato de existir cadastro de inadimplência referente a débito (R$ 1.939,55) 

que a mesma reconhece ser inexistente ante o excesso da cobrança de 

multa, aliado a irregularidade nos contratos que supostamente deram 

origem à referida cobrança. Para tanto, apresenta o extrato de consulta 

nos órgãos de proteção de crédito e os supostos contratos que alega ser 

objeto de fraude. Em juízo de cognição sumária, não se vislumbra 

plausibilidade na argumentação da empresa requerente precipuamente no 

fato de ora reconhecer devida a cobrança de fatura relativa a um mês que 

equivale a R$ 392,00 (trezentos e noventa e dois reais), no seu sentir, ao 

passo que alega ser falso o contrato oriundo da relação jurídica que os 

vinculava. Não que isso influa no mérito da questão após a instrução 

processual, mas oportunizado o contraditório às partes requeridas, este 

Juízo poderá sopesar as alegações constantes na exordial com as 

sustentações da parte requerida. Noutro giro, o requisito perigo da demora 

sofre influência direta pela ausência do fumus boni iuris, eis que o 

deferimento da tutela antecipada vindicada, nos termos da lei, exige a 

presença simultânea dos requisitos acima alinhavados. Em suma, havendo 

a inexistência de um dos requisitos acima alinhavados, o indeferimento da 

tutela antecipada é medida que se impõe. Assim vem sendo decidido pela 

jurisprudência pátria quanto à inexistência simultânea dos requisitos para 

concessão da tutela urgencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL – PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA PARA OBRIGAR OS AGRAVADOS A 

REGULARIZAREM ÁREA AMBIENTAL DESTINADA A PREPARAÇÃO DE 

SOLO PARA SAFRA - INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. 

‘Para a concessão de medida cautelar é necessário a presença 

simultânea dos requisitos da aparência do bom direito, fumus boni iuris, e 

do perigo da demora, periculum in mora. Ausente um dos requisitos 

cumulativos para a concessão do pedido liminar, este deve ser indeferido.’ 

(AI 122986/2014, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 04/02/2015) Não tendo o 

Juiz “a quo” formado sua convicção com os elementos existentes nos 

autos, não há qualquer ilegalidade na decisão que indefere o pedido de 

antecipação de tutela, em razão da necessidade de instrução probatória.” 

(AI 120914/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 

23/02/2016) – grifei. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da tutela de 

urgência antecipada, por não preenchimento do requisito fumus boni iuris, 

após análise das argumentações e documentos que instruem a exordial. 

Sem prejuízo, RECEBO a inicial, uma vez que presentes os seus requisitos 

legais. Cite-se a parte requerida e intime-se a parte requerente, a fim de 

que compareçam a audiência de conciliação já designada nos autos. Faça 

constar no mandado as advertências legais prescritas nos artigos 20 e 

51, inciso I, ambos da Lei n° 9.099/95. Cumpra-se, expedindo 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000259-15.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE SOUSA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

 

Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos 

morais por ato ilícito com pedido liminar de tutela antecipada ajuizada por 

GILBERTO DE SOUSA MIRANDA em face de BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A e AYMORÉ CRÉDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

todos devidamente qualificados nos autos. O requerente sustenta que foi 

surpreendido por uma ligação de um Policial do Estado de Tocantins em 

que solicitava informações sobre a propriedade referente ao veículo 

ECOSPORT, marca FORD, placa ONJ-2494, ano/modelo 2013/2014; 

referido(a) militar informou-lhe que existia aquele veículo registrado em 

seu nome circulando no Estado de Tocantins, consignando inclusive que o 

bem estava alienado fiduciariamente junto à instituição financeira. Ato 

contínuo, registrou boletim de ocorrência relatando não ser proprietário do 

veículo, nem tampouco ter realizado o negócio jurídico (alienação 

fiduciária), esclarecendo que seus documentos pessoais foram fraudados 

(cf. boletim de ocorrência aportado na exordial). Em suma, alega que está 

a sofrer constrangimento pela negativação de seu nome junto aos órgãos 

de proteção de crédito, especialmente por não conseguir realizar 

transações financeiras com crédito na praça local, pugnando pela 

declaração de inexistência do referido débito, bem assim pelo arbitramento 

de dano moral. Diante disso, requereu a concessão da tutela de urgência 
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antecipada a fim de determinar a exclusão da restrição cadastrada em seu 

nome junto aos órgãos de proteção de crédito até posterior deliberação 

deste Juízo. É o relato necessário. Decido. Pois bem. O pleito manejado 

pela parte requerente consiste em pedido de tutela antecipada de 

urgência, que impõe o atendimento concomitante dos requisitos 

constantes no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito 

alegado e perigo da demora. Nessa senda, analisando minuciosamente os 

autos, bem como os documentos apresentados pela parte requerente, 

verifica-se que a parte requerente não logrou êxito em comprovar o fumus 

boni iuris e o periculum in mora à concessão da tutela antecipada 

vindicada. Isto porque não há qualquer documento comprobatório da 

famigerada restrição junto aos órgãos de proteção de crédito que a parte 

deseja a exclusão, em sede de tutela antecipada. Os documentos que 

instruem a exordial além dos documentos pessoais e de representação 

processual são o boletim de ocorrência, termo de reclamação junto ao 

PROCON local, extrato de informações do veículo obtido junto ao sítio 

eletrônico do DETRAN, bem assim de manifestação da Ouvidoria da parte 

requerida Banco Santander S/A. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada manejado pela parte requerente, por não preenchimento dos 

requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Sem prejuízo, RECEBO a inicial, 

uma vez que presentes os seus requisitos legais. Cite-se a parte 

requerida e intime-se a parte requerente, a fim de que compareçam na 

audiência de conciliação já designada nos autos. Faça constar no 

mandado as advertências legais prescritas nos artigos 20 e 51, inciso I, 

ambos da Lei n° 9.099/95. Cumpra-se, expedindo 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97214 Nr: 779-89.2018.811.0050

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BTDAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBDSC, MIECDNAL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:12.434-E- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 55/07-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimação da parte autora, manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca 

da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça.

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Sentença

Processo nº 3868-54.2017.811.0051 (código 101754).

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI do novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios.CIÊNCIA ao Ministério Público.P. I. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e formalidade de 

estilo.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Campo Verde, 21 de maio 

de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000494-76.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON ANDRE KRAUSE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24092/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 23 

de maio de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE acerca da audiência de conciliação designada para 

23/07/2018 Hora: 14:30 , a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conf l i tos e Cidadania desta Comarca.  Processo : 

1000494-76.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 6.750,00; Tipo: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: [SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO] Partes do processo: Parte Autora: ELTON ANDRE KRAUSE 

Parte Ré: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. GILBERTO ALENCAR DA SILVA 

PEREIRA Gestor de Secretaria SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO 

VERDE E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM 

CAMPO REAL II CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 

3419-2418

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81905 Nr: 1785-70.2014.811.0051

 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: Lirio Zanetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campo Verde Imobiliária e Construtora Ltda, 

Onéscimo Prati - Espólio, Onéscimo Prati Júnior, Benjamin Alecrim Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Robson Prati - 

OAB:13083/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Slhessarenko - 

OAB:3921/MT, ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES - OAB:5362, 

André Stumpf Jacob Gonçalves - OAB:5362 OAB/MT, Luiz Antonio 

Giroldo Filho - OAB:17143

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte requerida, no prazo de 15(quinze) dias, depositar os 

honorários do perito, equivalente a R$ 3.980,00(três mil, novecentos e 

oitenta reais), bem como, juntar nos autos os documentos indicados às fls. 

226, sob pena da preclusão da prova.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143421 Nr: 1962-92.2018.811.0051

 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: Tokio Marine Seguradora S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Eckert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS BONFIM LEITE 

FILHO - OAB:309115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 17/07/2018, às 16h30min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143789 Nr: 2135-19.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Giannetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Ariones Pimpinati Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA CAROLINA RODRIGUES 

- OAB:354209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 17/07/2018, às 17h15min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144518 Nr: 2467-83.2018.811.0051

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->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: OLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA FERNANDES RODRIGUES 

DE MATTOS - OAB:24332/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 21/06/2018, às 14h40min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144920 Nr: 2623-71.2018.811.0051

 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: Jose Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:24092/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 23/07/2018, às 14h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 25715 Nr: 3660-85.2008.811.0051

 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): Valdecio Gomes de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Giórgia 

Manuela David Iorck Menusi - OAB:14556

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e parte 

executada nada manifestou, razão pela qual impulsiono os presentes 

autos, para intimação da parte exequente, no prazo de 15(quinze) dias, 

indicar bens disponíveis do executado, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 20491 Nr: 2809-80.2007.811.0051

 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): Benjamim Zandonadi, Mário Patriota Fiori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte Exequente, no prazo de 15(quinze)dias, indicar bens 

penhoráveis do Executado, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 94363 Nr: 2148-23.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Hemelson dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avista S.A. Administradoraa de Cartões de 

Crédito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joseane Malheiros Alvim 

Parmigiani - OAB:18564, Manuela Insunza - OAB:11.582/ES

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manfiestar-se quanto as 

informações do BACEN-JUD juntadas anteriormente, devendo solicitar o 

que entender de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127705 Nr: 4601-20.2017.811.0051

 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: Marinete Pereira de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi designado o dia 12/07/2018 às 8:50 horas para 

realização da perícia, devendo a parte autora comparecer munida de seus 

documentos pessoais e exames médicos, se houver.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122699 Nr: 2316-54.2017.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Dicklhuber Furtado, Zoraide Itacaramby 

Furtado, Agroseeds Produtos Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STOCKTON-AGRIMOR DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, José Ercilio de Oliveira - OAB:27.141/SP

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE EMBARGANTE, no prazo legal, 

manifestar-se quanto à impugnação aos embargos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80040 Nr: 379-14.2014.811.0051

 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: Onéscimo Prati - Espólio, Onéscimo Prati Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 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”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81905 Nr: 1785-70.2014.811.0051

 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: Lirio Zanetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campo Verde Imobiliária e Construtora Ltda, 

Onéscimo Prati - Espólio, Onéscimo Prati Júnior, Benjamin Alecrim Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Robson Prati - 

OAB:13083/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Slhessarenko - 

OAB:3921/MT, ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES - OAB:5362, 

André Stumpf Jacob Gonçalves - OAB:5362 OAB/MT, Luiz Antonio 

Giroldo Filho - OAB:17143

 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 
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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”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 81905 Nr: 1785-70.2014.811.0051

 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: Lirio Zanetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campo Verde Imobiliária e Construtora Ltda, 

Onéscimo Prati - Espólio, Onéscimo Prati Júnior, Benjamin Alecrim Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Robson Prati - 

OAB:13083/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Slhessarenko - 

OAB:3921/MT, ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES - OAB:5362, 

André Stumpf Jacob Gonçalves - OAB:5362 OAB/MT, Luiz Antonio 

Giroldo Filho - OAB:17143

 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”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98410 Nr: 3555-64.2015.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maccari & Maccari Ltda, Jarbas Maccari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Adriano Szpacki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gizeli Campanholo de Queiroz 

- OAB:19.054/MT, TIAGO DA SILVA - OAB:19121, Tiago Silva - 

OAB:19.121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE o Exequente para que indique bens disponíveis 

do Executado, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 10 

de maio de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141141 Nr: 903-69.2018.811.0051

 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): Valter Luiz Moura da Silva ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 903-69.2018.811.0051 - 141141

Busca e Apreensão

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão, na qual o Requerente desistiu da 

ação.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a desistência requerida 

pela Parte.

Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo Requerente, 

declarando extinto o feito, na forma do art. 485, VIII, do NCPC.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas. Sem honorários.

Sem prejuízo, PROCEDA-SE a baixa da restrição que recaiu sob o veículo 

do Requerido.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 11 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121835 Nr: 1994-34.2017.811.0051

 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): Norton Oliveira Comércio de Fertilizantes EPP, 

Sérgio Norton de Oliveira, Sonia Maria de Andrade de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B

 Autos n° 1994-34.2017.811.0051 - 121835ExecuçãoDecisão.Vistos 

etc.Decido.Assim, DEIXO de conhecer da exceção de pré-executividade 

oposta pelos Executados. Ademais, nos termos do entendimento fixado 

pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento n o Resp. 664.078-SP 

DEIXO de fixar honorários advocatícios.Dessa forma, INTIME-SE o 

Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que de direito, 

sob pena de suspensão do feito.Não havendo manifestação, DETERMINO 

a suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento 

do prazo prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º, do NCPC.No advento do prazo prescricional, 

nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE as Partes para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de direito, devolvendo-me 

conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Campo Verde/MT, 16 de maio de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 120978 Nr: 1640-09.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO NORTON OLIVEIRA JUNIOR & CIA 

LTDA - ME, Sergio Norton de Oliveira Junior, Denimércio Loacyr Gueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B

 A u t o s  n °  1 6 4 0 - 0 9 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 5 1  - 

120978ExecuçãoDecisãoDecido.Assim, DEIXO de conhecer da exceção 

de pré-executividade oposta pelos Executados. Ademais, nos termos do 

entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento n o 

Resp. 664.078-SP DEIXO de fixar honorários advocatícios.Dessa forma, 

INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o 

que de direito, sob pena de suspensão do feito.Não havendo 

manifestação, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, do NCPC.No 

advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para 

deliberação.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Campo 

Verde/MT, 16 de maio de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121910 Nr: 2022-02.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO NORTON OLIVEIRA JUNIOR & CIA 

LTDA - ME, Sergio Norton de Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B

 A u t o s  n °  2 0 2 2 - 0 2 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 5 1  - 

121910ExecuçãoDecisão.Decido.Assim, DEIXO de conhecer da exceção 

de pré-executividade oposta pelos Executados. Ademais, nos termos do 

entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento n o 

Resp. 664.078-SP DEIXO de fixar honorários advocatícios.Dessa forma, 

INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o 

que de direito, sob pena de suspensão do feito.Não havendo 

manifestação, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, do NCPC.No 

advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para 

deliberação.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Campo 

Verde/MT, 16 de maio de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133531 Nr: 7639-40.2017.811.0051

 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: Juliana Della Libera, Evandre Jaqueline Della Libera, 

Noeli Pedon Della'Libera, Joicemara Della Libera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir José Cassol, Schirlei Terezinha Cassol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo José de Oliveira 

Lorenzatto - OAB:9581/MT, José Antônio Farias - OAB:7487-A

 Autos n° 7639-40.2017.811.0051 - 133531

Embargos de Terceiros

Despacho.

Vistos etc.

Nos termos do art. 350 do NCPC, INTIMEM-SE os Embargantes, para que, 

querendo, e no prazo 15 dias manifestem-se à respeito da impugnação 

aos embargos oferecida pelos Embargados.

Na oportunidade, deveram indicar as provas que pretendem produzir.

 Após, INTIMEM-SE os Embargados para que, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, também indiquem as provas que pretendem produzir.

Depois, tendo em vista os interesses de incapazes, ABRA-SE vistas dos 

autos ao Ministério Público.

Por fim, CONCLUSOS, inclusive para, em sendo pertinente, julgamento 

imediato da lide.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129203 Nr: 5327-91.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alferino Soares Canuto Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 5327-91.2017.811.0051 - 129203

Previdenciário

Decisão.

Vistos etc.

Com razão o Executado, o valor homologado, a título de honorários 

sucumbenciais, é de R$ 2.732,05, e não de R$ 2.931,90 conforme 

pretendido pelo Exequente.

Além disso, qualquer falha que tiver ocorrido na expedição dos RPVs de 

pagamento dos honorários sucumbenciais, se deu por erro deste Juízo, 

não podendo ser imputado qualquer ônus ao Executado, como a cobrança 

de juros moratórios.

Isso posto, EXPEÇA-SE ofício requisitório de pagamento de pequeno valor 

ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no total de R$ 2.732,05.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 130007 Nr: 5740-07.2017.811.0051

 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: Mario Daniel Cruzeiro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MARQUES - 

OAB:358250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 5740-07.2017.811.0051 - 130007

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Tento em vista a matéria que envolve os autos, mostra-se pertinente a 

designação de prévia audiência de conciliação.

Assim, POSTERGO a análise do pedido antecipatório e DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas de Mato 

Grosso.

CITE-SE a Requerida no endereço em anexo e INTIME-SE o Requerente, 

pessoalmente, a fim de que compareçam à dita audiência, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145557 Nr: 2877-44.2018.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin, Vera Lucia Camargo Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, Ronimárcio Naves - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2877-44.2018.811.0051 – 145557

Embargos à Execução

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia aos ilustres Procuradores das Embargantes, 

impossível coadunar com o expediente pretendido.

A toda evidência, o simples deferimento do processamento da 

recuperação judicial, por si só, não é motivo suficiente para a presunção 

de hipossuficiência. Em outras palavras, em se tratando de pessoa 

jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da 

gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se 
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comprovada a impossibilidade de arcar com as custas.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIMEM-SE os Embargantes, 

na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que comprovem o 

preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de 

indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121993 Nr: 2046-30.2017.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Monfernatti Felito

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, na forma do art. 917, § 4º, I, em cumulação ao art. 485, X, 

ambos do NCPC, REJEITO liminarmente os presentes embargos, julgando 

extinta a presente ação.Condeno a Embargante das custas, no entanto, de 

exigibilidade suspensa, dada a gratuidade. Sem honorários, eis que 

ausente a citação do Embargado.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C. 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.: 97438 Nr: 3202-24.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre da Silva ME, Alexandre da Silva

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

Associados Vale do Cerrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

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

OAB:13311/MT

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE o Exequente para que indique bens disponíveis 

dos Executados, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 18 

de maio de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124058 Nr: 2925-37.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jarci Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112688 Nr: 3748-45.2016.811.0051

 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: Massey Ferguson Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Junior Cimadon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Saad - OAB:24.956/SP, 

João Marcelo Guerra Saad - OAB:234.665/SP, WILLIAM BEHLING 

PEREIRA DA LUZ - OAB:207648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:279654

 Autos n° 3748-45.2016.811.0051 - 112688

Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao Requerido, embora em sua manifestação tenha 

aduzido a impossibilidade de proceder ao pagamento, em decorrência de 

suposto desacerto comercial, suas alegações não têm o condão de 

afastar a mora. Especialmente se considerado que poderia ter depositado 

em juízo os valores que entende incontroverso.

Assim, INTIME-SE a Requerente para que indique o local onde o bem possa 

ser encontrado para a realização da garantia.

Com a informação, CUMPRA-SE integralmente a decisão de busca e 

apreensão proferida anteriormente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 97441 Nr: 3204-91.2015.811.0051

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Paulo dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreis Comércio Atacadista de Combustíveis 

Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS LOURENÇO MITSUOSHI 

DALTRO HAYASHIDA - OAB:20108/B, Karlos Lock - OAB:16.828/MT, 

Marco Aurelio Mestre Medeiros - OAB: 15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866, 

Maryhélvia Amaral Pinheiro de Paula - OAB:6285, Nelson José 

Gasparelo - OAB:2693/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 213 de 588



 Autos n° 3204-91.2015.811.0051 - 97441

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se o presente de incidente de cumprimento de sentença na qual se 

obteve a satisfação integral do crédito executado.

Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE alvará de levantamento de 

valores em favor do Exequente.

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

P.I.C.

Campo Verde-MT, 21 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144314 Nr: 2392-44.2018.811.0051

 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: José Arnaldo Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Débora Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Camilo de Godoy - 

OAB:13405-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°. 2392-44.2018.811.0051 - 144314

Divórcio

 Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a insuficiência das pesquisas realizadas, DEFIRO o pedido 

aduzido pelo Requerente para DETERMINAR a citação da Requerida por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias.

Para tanto, a fim de conferir o direito ao contraditório e a ampla defesa, 

NOMEIO o ilustre Defensor Público como Curador da Requerida.

Após, INTIME-SE o Requerente, por meio de seu Procurador, para que 

requeira que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126481 Nr: 4076-38.2017.811.0051

 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: LUCIANE ROCHA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embratel TVSAT Telecomunicações S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Barbosa - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Autos n° 4076-38.2017.811.0051 - 126481

Declaratória

Decisão.

Vistos etc.

Com razão a Requerida.

 Segundo o disposto no art. 90, § 3º do NCPC, quando a transação ocorrer 

antes da sentença, as partes serão dispensadas do pagamento das 

custas finais.

Assim, dispenso as Partes ao pagamento das custas finais.

Em continuidade, ao que diz respeito ao depósito efetuado pela Requerida, 

intime-se a Requerente para o que de direito.

Em sendo alegada a suficiência do depósito, EXPEÇA-SE alvará de 

liberação de valores.

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

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 134815 Nr: 8236-09.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel Agro Comercial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valnei Luiz Gueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelton Alfredro Volpe - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 8236-09.2017.811.0051 - 134815

Carta Precatória

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao Procurador da Exequente, embora não esteja 

indicada a ordem de intimação do Executado, a determinação para 

intimação acerca da penhora consta no campo ‘despacho’.

Assim sendo, não há como considerar que a Sra. Oficiala de Justiça tenha 

ultrapassado os limites do ato deprecado e, por consequência, os valores 

devidos à título de diligências são devidos.

Assim, INTIME-SE a Exequente para que proceda ao recolhimento dos 

valores devidos a título de diligência.

Verificado o recolhimento, DEVOLVA-SE a presente missiva, com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144686 Nr: 2521-49.2018.811.0051

 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: Adail Moura Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indenização

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132284 Nr: 7041-86.2017.811.0051

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

 PARTE AUTORA: JBFdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick S. I. de 

Almeida - OAB:OAB/MT 7355-A, ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705/B, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 7041-86.2017.811.0051 - 132284

Exoneração alimentos

Decisão.

Vistos etc.

 Tendo em vista a ausência da citação do Requerido, de rigor a 

redesignação da audiência de conciliação a ser realizada no dia 28 de 

maio de 2018.

Por consequência, ENVIE os autos ao centro de conciliação desta 

Comarca para que tome ciência quanto a redesignação, bem como para 

que providencie nova data para a audiência de conciliação.

Para tanto, EXPEÇA-SE a competente carta precatória para citação do 

Requerido no endereço apontado na p. 78.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98650 Nr: 3628-36.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Gustavo Bianchi Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Jose Reis, AABB Engenharia e 

Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ravanello - OAB:3291/MT, 

Rosecler Szadkoski - OAB:7325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUARÊS ANTONIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:2638-MT, Raul Cláudio Brandão - OAB:19145/O

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144404 Nr: 2447-92.2018.811.0051

 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: Jessica Pereira de Melo Dorigo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré Piona - OAB:13333, Daniel Franca Silva - OAB:24.214/DF

 Autos n° 2447-92.2018.811.0051 - 144404

Declaratória

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de ação declaratória de inexistência de débito, ajuizada 

por Jessica Pereira de Melo Dorigo, devidamente qualificada, em face de 

Telefonica Brasil S/A, pessoa jurídica igualmente qualificada, na qual, após 

a citação da Requerida, a Requerente desistiu da ação.

Intimada, a Requerida quedou inerte.

É o breve relatório. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a desistência requerida 

pela Parte.

Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo Requerente, 

declarando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 485, VIII, do NCPC.

 Condeno a Requerente ao pagamento das custas e dos honorários 

sucumbenciais desde já arbitrados em que corresponder a 10% do valor 

atualizado da causa, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 23 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139975 Nr: 323-39.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Dauto Marques, Nicole Dauto Marquese, 

Adriana Lourenço Dauto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Falchetti Boverio - 

OAB:7.257/MS, Diolino Rodrigues de Souza Filho - OAB:12.123/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11.165/MT, Manoel Antônio de Rezende David - OAB:6078/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos: 323-39.2018.811.0051 - 139975

Espécie: Carta Precatória

Data e horário:22 de maio de 2018, às 18:45 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença do Procurador dos 

Requerentes e do Promotor de Justiça.

O ilustre Procurador pediu prazo para indicação do endereço da 

Testemunha.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. DEFIRO o pedido 

aduzido pelos Requerentes. Assim, DESIGNO nova audiência para o dia 17 

de julho de 2018, às 18:30 horas de Mato Grosso. Saem os presentes 

devidamente intimados. INTIME-SE a Testemunha, no endereço a ser 

informado pelo ilustre Procurador. Em sendo o caso, os Requerentes 

poderão apresentar a Testemunha diretamente neste Juízo no dia da 

audiência. OFICIE-SE ao Juízo deprecante, informando sobre a nova data. 

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 Diolino Rodrigues de Souza Filho

Advogado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144402 Nr: 2446-10.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ana Maria da Paixão Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tres Irmãos Engenharia Ltda, Iverson Diego 

Antunes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Pereira - 

OAB:14.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:, LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - OAB:8340

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos: 2446-10.2018.811.0051 - 144402

Espécie: Carta Precatória

Data e horário:22 de maio de 2018, às 17:40 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença do Defensor Público e do 

Promotor de Justiça.

O Requerido informou que, por conta das manifestações feitas nas 

rodovias, a Testemunha Fabiano não conseguirá chegar à audiência a 

tempo.

Foi informado às Partes que os depoimentos prestados seriam 

armazenados digitalmente e que o arquivo digital respectivo seria gravado 

em mídia adequada, posteriormente juntada aos autos. As Partes tomaram 

ciência da vedação de divulgação não autorizada dos registros 

audiovisuais a pessoas estranhas ao processo.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. Tendo em vista a 

ausência justificada da Testemunha Fabiano, DESIGNO nova audiência 

para sua oitiva para o dia 17 de julho de 2018, às 18:00 horas de Mato 

Grosso. Saem os presentes devidamente intimados. INTIME-SE a referida 

Testemunha. OFICIE-SE ao Juízo deprecante, encaminhando cópia deste 

termo e, também, do depoimento da Testemunha Edinilson, já ouvida nesta 

oportunidade. 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

Juliano Botelho de Araújo

Defensor Público Iverson Diego Antunes de Oliveira

Requerido

 TERMO DE COMPARECIMENTO

No dia 23 de maio 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

Marcelo dos Santos Alves Corrêa

Promotor de Justiça Juliano Botelho de Araújo

Defensor Público

Iverson Diego Antunes de Oliveira

Requerido Edinilson Rodrigues de Oliveira

Testemunha

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124597 Nr: 3167-93.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Verdes Campos Ltda, 

Ildefonso Batista de Souza, SANDRA FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - 

OAB:12.406-A/ MT, Raphael Neves Costa - OAB:12411/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto de Cunto 

Montenegro - OAB:11903, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6848

 Autos n° 3167-93.2017.811.0051 - 124597

Monitória

 Decisão.

Vistos etc.

Ainda que o feito tenha merecido impulsionamento automático pela 

secretaria deste juízo, há nos autos especial circunstância que impede o 

julgamento do mérito.

É que os Embargantes, em sua inicial dos embargos monitórios, não 

apresentaram o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

A toda evidência, segundo os ensinamentos do art. 702, §§ 2º e 3º, do 

Novo Código de Processo Civil, quando a alegação dos embargos residir 

somente em excesso de execução, cabe aos Embargantes à prévia 

juntada do referido demonstrativo.

Assim, INTIMEM-SE os Embargantes, ora Requeridos, na pessoa de seu 

ilustre Procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a 

emenda à inicial, apresentando o valor incontroverso da dívida, por meio 

dos cálculos corretivos, sob pena de rejeição liminar dos embargos.

Após, em sendo apresentado o referido memorial, INTIME-SE a Embargada, 

ora Requerente, para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

responda aos embargos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127383 Nr: 4455-76.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Garcia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos feitos pelo 

Requerente, na forma do art. 487, I, do novo Código de Processo Civil.Sem 

custas e sem honorários, dada a gratuidade.Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C. Campo 

Verde/MT, 23 de maio de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124772 Nr: 3247-57.2017.811.0051

 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: Leandro Borges Pacheco, Hindianara Luana Rodrigues 

Leite Pcheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): George Roberto Buzeti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Roversi - OAB:8072, 

George Roberto Buzeti - OAB:10.039/MT, HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919

 Autos n° 3247-57.2017.811.0051 - 124772

Indenizatória

Despacho.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao Requerido, impossível o deferimento do pedido 

formulado em sede de embargos declaratórios. Com efeito, nos termos do 

art. 372 do NCPC, em sendo observado o contraditório, o juiz poderá 

admitir a prova emprestada. Veja:

“Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro 

processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o 

contraditório.”

Nesse sentido, em que pesem as alegações do Requerido, o 

aproveitamento de provas só é possível naquelas hipóteses em que o 

contraditório é observado. O que, já se adianta, não se vislumbra no caso 

em comento. A toda evidência, na ação penal nº. 4530-52.2016.811.0051, 

Id. 114593, os Requerentes não figuram como partes, ao menos não com 

capacidade postulatória para participar da produção da prova, de jeito que 

não há como considerar que se tenha observado o contraditório.

Outrossim, consigna-se que, na hipótese de impossibilidade de produção 

de determinada prova, em sendo conveniente, após um juízo de valores, 

nada impede o aproveitamento dos atos lá praticados.

 Assim, INDEFERE-SE o pedido de aproveitamento de provas.
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No mais, tendo em vista a manifestação da Defensoria Pública desta 

Comarca, que a partir de agora irá patrocinar os interesses dos 

Requerentes, pertinente a redesignação do ato, especialmente porque em 

decorrência dos fatos que sucederam o saneamento do feito, a 

apresentação do rol de testemunhas restou prejudicado.

Dessa forma, REDESIGNO a audiência de instrução anteriormente 

designada para o dia 17 de julho de 2018, às 17:00 horas de Mato Grosso.

Saem as Partes e a Defensoria Pública devidamente intimadas.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136714 Nr: 9144-66.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WM Transportes Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira Chaves Júnior, Valéria 

Zacarias Gomes Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Autos n° 9144-66.2017.811.0051 - 136714

Rescisória

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação rescisória na qual, durante o trâmite do feito as Partes 

compuseram-se amigavelmente à lide.

É o relato do necessário. Decido.

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as Partes, na forma do art. 487, III, b, do 

NCPC.

Nos termos do art. 90, §3º do NCPC, dispenso as Partes ao pagamento de 

eventuais custas remanescentes. Honorários conforme acordado.

No mais, consigno que eventual descumprimento do avençado deverá ser 

requisitado em sede de cumprimento de sentença.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

de estilo.

 P.I.C.

 Campo Verde/MT, 24 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142961 Nr: 1725-58.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pinhatti Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Augusto Sagboni Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICOMEDES LINDOLFO FREITAS 

NETO - OAB:9277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução

Despacho.

Vistos etc.

Sendo de conhecimento do Subscritor o falecimento do Exequente, 

INTIME-SE seu ilustre Procurador para que proceda à habilitação da Parte 

nos autos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146123 Nr: 3104-34.2018.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vlademir Marques Penteado-ME, Vlademir Marques 

Penteado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:7166-B/MT, Glauber Eduardo de Arruda Campos - 

OAB:0AB/MT 8.890, Luiz Gustavo Derze Villalba Carneiro - 

OAB:17563/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 Autos n° 3104-34.2018.811.0051 - 146123 (...) Assim, com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de gratuidade.INTIME-SE o Embargante, 

na pessoa de seu ilustre Procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda ao pagamento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 24 de maio de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124645 Nr: 3194-76.2017.811.0051

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE WIESENHUTTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3194-76.2017.811.0051 - 124645

Ação de Busca e Apreensão

Sentença.

Vistos etc.

Banco Bradesco Financiamentos S/A., instituição financeira devidamente 

qualificada, ajuizou a presente ação de busca e apreensão em face de 

Carlos Henrique Wiesenhutter, igualmente qualificado, visando à 

realização da garantia.

O pedido liminar foi deferido.

 Citado, o Requerido deixou de apresentar resposta.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista a ausência de resposta por parte do Requerido, aplicáveis 

os efeitos da revelia, inclusive o julgamento antecipado, na forma do art. 

355, II, do NCPC.

Isso posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO inteiramente 

procedentes os pedidos aduzidos pelo Requerente, apenas para 

confirmar a liminar já deferida, eis que a consolidação da posse e da 

propriedade do bem no patrimônio do credor ocorre de pleno direito.

CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, esses arbitrados em R$ 3.383,38, nos termos do art. 85, § 

8º, do NCPC, combinado com o item 13.1 da Tabelas IX da Resolução 

96/2007 da OAB/MT, só reduzidos à metade em face da abreviação do 

feito em função do julgamento imediato.

Sem prejuízo, DETERMINO a baixa da restrição que recaiu sobre o veículo.

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, 

com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução por parte 

do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 08 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 90312 Nr: 876-91.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dibens Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valéria Zacarias Gomes Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 
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LOPES - OAB: OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Luciano Bauermeister 

- OAB:7328/B

 Autos n° 876-91.2015.811.0051 - 90312

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o petitório retro para solicitar informações ao departamento de 

trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da existência de veículos 

eventualmente cadastrados em nome da Executada.

Em sendo o caso, DETERMINO, a indicação da restrição no cadastro do 

veículo, inclusive a de circulação, nomeando, desde logo, o Procurador do 

Exequente como Depositário.

Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, 

a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente.

Não sendo possível a penhora, qualquer que seja a espécie, ABRA-SE 

vistas dos autos ao Exequente, para que diga, no prazo de 10 (dez) dias, 

inclusive sobre a pertinência da suspensão do feito.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º, NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 100859 Nr: 4317-80.2015.811.0051

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guanabara Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ribeiro Fuente 

Cañal - OAB:13578/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499, MÁRIO CÉSAR 

CREMA - OAB:3.872-MT

 Autos nº. 4317-80.2015.811.0051 - 100859

Busca e Apreensão

 Despacho.

Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Para tanto, PROCEDA-SE à baixa que recaiu sob o veículo da Requerente.

No mais, INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

requeira o que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95009 Nr: 2354-37.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.P. Fernandes-ME, Leandro Pereira 

Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniély Fernandes Godoi - 

OAB:229.050/SP, Magali Ribeiro Collega - OAB:118.408/SP, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Irna Schneider Marx 

- OAB:6.131-MT

 Autos n° 2354-37.2015.811.0051 - 95009

Execução

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido aduzido pelo Exequente para solicitar informações, ao 

departamento de trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da 

existência de veículos eventualmente cadastrados em nome dos 

Executados.

Em sendo o caso, DETERMINO, desde logo, a indicação da restrição no 

cadastro do veículo, inclusive a de circulação, nomeando, desde logo, o 

Procurador da Exequente como Depositário.

Caberá à Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, a 

fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente.

Em seguida, INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem sobre a 

penhora e, também, sobre o valor atribuído ao bem. À Exequente, caberá 

se manifestar especificamente sobre seu eventual interesse na 

adjudicação do veículo.

Em sendo negativa a diligência, INTIME-SE a Exequente, na pessoa de seu 

ilustre Procurador, para que indique bens disponíveis dos Executados, em 

10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do 

NCPC.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º, do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 100575 Nr: 4193-97.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mabol Comércio de Cereais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Fernando da Rosa, Ivani Alvarenga Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANCISCO AROSI - 

OAB:19408, Leonardo Simas Fiel - OAB:19.409/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Não sendo possível o 

bloqueio de valor correspondente à totalidade da dívida, DETERMINO a 

solicitação de informações ao departamento de trânsito, por meio do 

Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome dos Executados.Em sendo o caso, DETERMINO, a 

indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, Procurador da Exequente como 

Depositário.Caberá à Exequente informar o local onde o veículo pode ser 

localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus 

cuidados. Nessa hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, 

intimando-se as Partes para que se manifestem sobre o laudo 

correspondente.Infrutífera a providência, INTIMEM-SE os Executados para 

que forneçam a exata localização do imóvel, sob pena de multa por ato 

atentatório a dignidade da justiça.Com a resposta, EXPEÇA-SE o 

necessário à avaliação do imóvel. No mais, nos termos do art. 782 do 

NCPC, DETERMINO a inclusão do nome dos Executados nos cadastros de 

maus pagadores.Por fim, quanto as demais diligências solicitadas, 

INDEFIRO o pedido por ausência de demais elementos comprobatórios em 

relação a fraude.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 245 de abril de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72477 Nr: 1465-88.2012.811.0051

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 218 de 588



 PARTE AUTORA: Mandacari e Villar Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Scania Banco 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: Alencar Felix da Silva - 

OAB:7507/MT, Celso Faria Monteiro - OAB:SP/ 138.436

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte requerente para no prazo de 15 (quize)dias manifestar- 

se acerca da petição do requerido fls. 348/349 requerendo o que entender 

de direito.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107967 Nr: 1834-43.2016.811.0051

 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): MMdO, GGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo dos Santos Alves 

Correa - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILVAN GUILHERMINO DA SILVA, Rg: 

1256828, Filiação: José Guilhermino da Silva e Maria José da Conceição, 

data de nascimento: 15/03/1971, brasileiro(a), natural de Joaquim 

Gomes-AL, convivente, pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu 

Promotor de Justiça, vem requerer a instauração de procedimento para 

aplicação de MEDIDA PROTETIVA DE COLHIMENTO INSTITUCIONAL em 

favor do adolescente D. DE O. DA S. e da criança D. DE O. DA S., em face 

da genitora MARISA MARIA DE OLIVEIRA, atualmente internada no Hospital 

Psiquiátrico Paulo de Tarso, na cidade de Rondonópolis/MT, com demais 

dados e endereço não informados pelo Conselho Tutelar e do genitor 

GILVAN GUILHERMINO DA SILVA, com demais dados e endereço não 

informados pelo Conselho Tutelar, conforme os fatos abaixo transcritos: 

Consta na Notícia de Fato anexa, instaurada a partir do recebimento do 

Ofício nº 137/2016, do Conselho Tutelar de Campo Verde/MT, que o 

adolescente Dylan de Oliveira da Silva (15 anos) e da criança David de 

Oliveira da Silva (11 anos) foram encaminhados à entidade de acolhimento 

institucional na data de 16 de junho de 2016. Segundo consta, a medida 

tornou-se necessária em razão da genitora ter apresentado um “surto 

psicótico” e, atualmente, está internada no Hospital Psiquiátrico Paulo de 

Tarso (Rondonópolis/MT). Quanto ao genitor, os conselheiros informaram 

que é usuário de drogas, não possui emprego fixo e, no momento, está 

desaparecido. Diante do exposto, o Ministério Público requer: 1) seja 

ratificada a medida apresentada pelo Conselho Tutelar nos termos do 

artigo 101, inciso VII do ECA (acolhimento institucional) em favor do 

adolescente D. de O. da S. e da criança D. de O. da S., de maneira 

provisória, nos termos do parágrafo único do artigo 93 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente; 2) verificada a possibilidade de reintegração 

familiar, conforme recente relatório do Conselho Tutelar do município de 

Joaquim Gomes/AL, o Ministério Público manifesta-se pelo desacolhimento 

e entrega da criança e do adolescente em favor da avó materna; 3) a 

notificação da Secretaria Municipal de Ação Social, na pessoa de sua 

secretária, para providenciar o transporte da criança e do adolescente, 

que serão recebidos pela tia materna na cidade de Maceió/AL; 4) a 

notificação do Conselho Tutelar para informar nos autos o correto 

endereço do genitor; 5) a imediata citação dos requeridos, para, querendo, 

contestarem a presente ação, sob pena de revelia. Dá se a causa o valor 

de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais – um salário mínimo), para meros 

efeitos fiscais. Termos em que, pede deferimento. Campo Verde – MT, 

Sexta-feira, 17 de Junho de 2016.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Trata-se de ação de medida protetiva 

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, na 

defesa dos direitos da criança D. DE O. DA S. e do adolescente D. DE O. 

DA S., todos já devidamente qualificados. Denota-se que os genitores não 

foram localizados, razão pela qual o Parquet postula a citação por edital 

(Ref. 59). Em seguida, fora deferida pesquisa no sistema SIEL, para 

tentativa de localização do requerido GILVAN, a qual restou infrutífera por 

apresentar endereço já constante nos autos, e pesquisas via SIEL, 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD para buscar endereço da requerida 

MARISA, a qual restou frutífera noticiando duas adresses diversas da 

presente nos autos (Ref. 62). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. De 

início, considerando que ainda não foi tentada a diligência nos endereços 

encontrados por meio de pesquisas junto aos sistemas SIEL e INFOJUD 

(Ref. 62), DETERMINO o cumprimento da decisão de Ref. 04 para citação 

da requerida MARISA MARIA DE OLIVEIRA nas adresses localizadas, 

quais sejam: Rua Joaquim Machado, nº 23, Joaquim Gomes – AL e Rua 

São João Batista nº 780, Bairro Jardim Campo Verde, Campo Verde – MT. 

Sem prejuízo, considerando que restaram infrutíferas as diligências para 

citação do requerido GILVAN, de rigor sua citação por edital. 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 requerida. 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 restou 

infrutífera a tentativa de localização do requerido, conforme se infere dos 

registros de Ref. 23 e 55. Além disso, constata-se que a busca feita no 

sistema SIEL, noticiou o mesmo endereço já existente nos autos. 

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 do requerido, nos 

termos do art. 256 do NCPC, DETERMINO a citação por EDITAL de GILVAN 

GUILHERMINO DA SILVA, com prazo de 30 (trinta) dias, para que conteste 

a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo constar a 

advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. 

Após, 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 da requerida, com fulcro no art. 72, II, do NCPC. Por 

conseguinte, ENCAMINHEM-SE os autos a Defensoria Pública para 

apresentação de defesa no prazo legal. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Campo Verde, 05 de março de 2018. MARIA 

LÚCIAPRATI, 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, 23 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.: 83770 Nr: 3120-27.2014.811.0051

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Oliveira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christian Arake Setuguti-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE AMORIM REIS - 

OAB:12931

 Certifico e dou fé que, INTIMO o requerido para no prazo legal, 

contrarrazoar o Recurso de Apelação. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 11791 Nr: 1302-55.2005.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Fabiano Goda - OAB:7188/MT, Fabrício Guimarães 

dos Santos - OAB: OAB/MT 19868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível expedir alvará porque apesar da vinculação 

do processo à conta jundicial o saldo está zerado; que, fui informado por 

servidores daquele departamento que, se o valor não foi resgatado no 

prazo de dois anos certamente retornou para o Tesouro Nacional. INTIMO 

a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de cinco 

dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 81609 Nr: 1595-10.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juciane Facchinetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CORREIA 

EVARISTO - OAB:33791

 INTIMO a parte AUTORA para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação juntado as folhas 264/278. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 18135 Nr: 174-29.2007.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Marco Stellinn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Maria Vanderléia Aguiar - OAB:4417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 INTIMO a parte executada, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias e por meio de simples petição, comprove eventual 

impenhorabilidade ou existência de excessiva indisponibilidade de ativos 

financeiros (art. 854, §2º, NCPC), conforme cópia do extrato do Bacenjud 

à fl. 79.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 102018 Nr: 135-17.2016.811.0051

 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: Valmir Fleck, Nelsi Lemos Koller Fleck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. Parizotto & Cia Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Duranti - OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Não sendo possível o 

bloqueio de valor correspondente à totalidade da dívida, DETERMINO a 

solicitação de informações ao departamento de trânsito, por meio do 

Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome da Executada.Em sendo o caso, DETERMINO, a 

indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, a Exequente como Depositária.Caberá à 

Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, a fim de 

ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente.Por fim, ao que diz 

respeito à obrigação de fazer, tendo em vista a inadimplência da 

Executada, aplico multa de incidência única, desde logo arbitrada em R$ 

5.000,00, admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração.Para 

tanto, a fim de possibilitar o cumprimento, INTIME-SE a Executada, mais 

uma vez, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfaça a obrigação de 

fazer, sob pena de majoração da multa.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 16 de maio de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143636 Nr: 2041-71.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Aparecida Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 255-89.2018.811.0051 - 139846RevisionalDecisão.Vistos 

etc.Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC:“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo.”Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente a postergação 

da análise do pedido antecipatório.É que, de breve análise da inicial é 

suficiente para a verificação de que o contrato discutido pela Parte foi 

firmado há aproximadamente um ano.Assim, se a Parte requerente pôde 

aguardar tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento 

da ação, por certo que pode esperar ao menos a manifestação da 

Requerida.A toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, 

mostra-se razoável aguardar a integralização do polo passivo e o decurso 

do prazo para resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório.Decido.POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela 

Requerente para depois do prazo de resposta.CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).Embora a Parte requerente tenha se oposto à 

audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145392 Nr: 2830-70.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F C Favreto e Cia Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2860-70.2018.811.0051 - 145392RevisionalDecisão.Vistos 

etc.Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC:“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 
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o risco ao resultado útil do processo.”Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente a postergação 

da análise do pedido antecipatório.É que, de breve análise da inicial é 

suficiente para a verificação de que o contrato discutido pela Parte foi 

firmado há aproximadamente três anos.Assim, se a Parte requerente pôde 

aguardar tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento 

da ação, por certo que pode esperar ao menos a manifestação da 

Requerida.A toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, 

mostra-se razoável aguardar a integralização do polo passivo e o decurso 

do prazo para resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório.Decido.POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela 

Requerente para depois do prazo de resposta.CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).Embora a Parte requerente tenha se oposto à 

audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC).,,,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144513 Nr: 2466-98.2018.811.0051

 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: Wellinton Livramento Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2446-98.2018.811.0051 – 144513

Indenizatória

Despacho.

Vistos etc.

Tento em vista a matéria que envolve os autos, mostra-se pertinente a 

designação de prévia audiência de conciliação.

Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas de Mato Grosso.

CITE-SE a Requerida no endereço em anexo e INTIME-SE o Requerente, 

pessoalmente, a fim de que compareçam à dita audiência, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103555 Nr: 582-05.2016.811.0051

 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: Pio Avelino Fassicolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielli Santos - OAB:20997/O, 

Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo, REVOGO as benesses da justiça gratuita, anteriormente 

concedidas ao Requerente.No mais, CONDENO a Parte Requerente ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo 

arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, devidamente atualizado, 

nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 

22 de maio de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144277 Nr: 2369-98.2018.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valderi José Cocco Folgiarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indenizatória

Despacho.

Vistos etc.

Tento em vista a matéria que envolve os autos, mostra-se pertinente a 

designação de prévia audiência de conciliação.

Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas de Mato Grosso.

CITE-SE a Requerida no endereço em anexo e INTIME-SE o Requerente, 

pessoalmente, a fim de que compareçam à dita audiência, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144305 Nr: 2385-52.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Florentino de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indenizatória

Despacho.

Vistos etc.

Tento em vista a matéria que envolve os autos, mostra-se pertinente a 

designação de prévia audiência de conciliação.

Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas de Mato Grosso.

CITE-SE a Requerida no endereço em anexo e INTIME-SE o Requerente, 

pessoalmente, a fim de que compareçam à dita audiência, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144307 Nr: 2386-37.2018.811.0051

 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: Manoel Pereira Magalhães Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indenizatória

Despacho.

Vistos etc.

Tento em vista a matéria que envolve os autos, mostra-se pertinente a 

designação de prévia audiência de conciliação.

Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas de Mato Grosso.

CITE-SE a Requerida no endereço em anexo e INTIME-SE o Requerente, 
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pessoalmente, a fim de que compareçam à dita audiência, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144447 Nr: 2462-61.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurélio Elias Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indenizatória

Despacho.

Vistos etc.

Tento em vista a matéria que envolve os autos, mostra-se pertinente a 

designação de prévia audiência de conciliação.

Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas de Mato Grosso.

CITE-SE a Requerida no endereço em anexo e INTIME-SE o Requerente, 

pessoalmente, a fim de que compareçam à dita audiência, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144426 Nr: 2458-24.2018.811.0051

 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: Welinton Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indenizatória

Despacho.

Vistos etc.

Tento em vista a matéria que envolve os autos, mostra-se pertinente a 

designação de prévia audiência de conciliação.

Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas de Mato Grosso.

CITE-SE a Requerida no endereço em anexo e INTIME-SE o Requerente, 

pessoalmente, a fim de que compareçam à dita audiência, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144344 Nr: 2416-72.2018.811.0051

 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: Estevan Mendes Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indenizatória

Despacho.

Vistos etc.

Tento em vista a matéria que envolve os autos, mostra-se pertinente a 

designação de prévia audiência de conciliação.

Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas de Mato Grosso.

CITE-SE a Requerida no endereço em anexo e INTIME-SE o Requerente, 

pessoalmente, a fim de que compareçam à dita audiência, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 36007 Nr: 2547-91.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Debora de Moraes de Castro Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Scarton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darlã Martins Vargas - 

OAB:5300-B/MT, Murillo Barros da Silva Freire - OAB:8942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informe o endereço do executado, a fim de 

possibilitar o integral cumprimento da decisão de fls. 72.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83643 Nr: 3041-48.2014.811.0051

 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: David Esdras de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Móvel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielli Santos - OAB:20997/O, 

Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

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

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A, Diego José da Silva - 

OAB:10.030

 Certifico e dou fé que, INTIMO o requerido para no prazo legal, IMPUGNAR 

a contestação juntados às fls. 89/91. É o que me cumpre.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010972-29.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIDIOLON CARLOS 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 negativa 

juntada aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010338-96.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA OAB - MT4055-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao resultado da penhora 

online, com bloqueio parcial, juntada aos autos. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora Jud. substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010477-82.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPO VERDE IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362/O-A (ADVOGADO)

 

Cumprimento de sentença Decisão. Vistos etc. Considerando que a parte 

Executada, embora tenha sido devidamente intimada, permaneceu inerte, 

DEFIRO os pedidos de ID 9490791 e 9490849, e na forma estabelecida 

pelo art. 655-A do CPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e Provimento 04/2007-CGJ, 

procedo ao bloqueio on-line da quantia de R$ 3.993,72, tomando por base 

o CNPJ da parte requerida (07.936.049/0001-08). Em caso de bloqueio de 

valores, INTIME-SE o devedor para que, querendo e no prazo de 15 

(quinze) dias, ofereça embargos. Infrutífera a providência, voltem os autos 

conclusos para análise dos pedidos de constrição pelo RENAJUD. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 17 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-90.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO LOPES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 09/07/2018 Hora: 09:40hs, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-22.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GENALVA DOS SANTOS GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 09/07/2018 Hora: 10:20 , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-07.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUZA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 09/07/2018 Hora: 13:00 , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000514-38.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CESAR RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 18 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-86.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000364-86.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Ao 

compulsar os autos, observa-se que no preâmbulo da petição inicial a 

denominação e qualificação do polo ativo da demanda está totalmente em 

desacordo com os documentos pessoais e demais documentos atrelados 

a exordial. Desta forma, nos termos do art. 319 do Novo Código de 

Processo Civil, intime-se a parte autora, na pessoa do seu Procurador, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, readequando a 

petição inicial fazendo constar a indicação da denominação e qualificação 

do polo ativo de acordo com os documentos acostados ao seu pedido, 

sob pena de indeferimento, conforme parágrafo único do art. 321 do Novo 

Código de Processo Civil. Após, sanada a omissão, volvam os autos 

conclusos. Intime-se. Certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Campo Verde-MT, 24 de maio de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-36.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DOS SANTOS MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000238-36.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Ao 

compulsar os autos, observa-se que na petição inicial constou a 

qualificação do polo ativo em desacordo com os documentos pessoais e 

demais documentos atrelados a exordial. Desta forma, nos termos do art. 
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319 do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte autora, na pessoa 

do seu Procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

readequando a petição inicial fazendo constar a qualificação do polo ativo 

de acordo com os documentos acostados no pedido, sob pena de 

indeferimento, conforme parágrafo único do art. 321 do Novo Código de 

Processo Civil. Após, sanada a omissão, volvam os autos conclusos. 

Intime-se. Certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 24 de maio de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-63.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000372-63.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Assim, nos 

termos do art. 319 do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu Procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, a fim de trazer aos autos documento hábil a comprovar a 

alegada negativação em órgão de proteção ao crédito, uma vez que o 

documento de ID 12959076 encontra-se incompleto, sob pena de 

indeferimento, conforme parágrafo único do art. 321 do Novo Código de 

Processo Civil. Após, sanada a omissão, volvam os autos conclusos. 

Intime-se. Certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 24 de maio de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-41.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WELLYTON FONSECA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA SINAL VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000464-41.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Nos termos do 

art. 319 do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu Procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, a fim de trazer aos autos documento hábil a comprovar a alegada 

negativação em órgão de proteção ao crédito pela Requerida, uma vez 

que o documento de ID 13143411 não consta tal informação, bem como 

comprovar o seu endereço ou eventual vínculo com terceiros, sob pena 

de indeferimento, conforme parágrafo único do art. 321 do Novo Código de 

Processo Civil. Após, sanada a omissão, volvam os autos conclusos. 

Intime-se. Certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 10 de maio de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-48.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON THALES SILVA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000470-48.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Nos termos do 

art. 319 do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu Procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, a fim de trazer aos autos documento hábil a comprovar a alegada 

negativação em órgão de proteção ao crédito pela Requerida, sob pena de 

indeferimento, conforme parágrafo único do art. 321 do Novo Código de 

Processo Civil. Após, sanada a omissão, volvam os autos conclusos. 

Intime-se. Certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 24 de maio de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-38.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

STI MANUTENCAO, MECANICA E ELETRICA INDUSTRIAL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000503-38.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Cuida-se de 

ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e tutela 

antecipada, em que a parte autora busca, ao final, a condenação da 

Requerida na obrigação de restabelecer o fornecimento de energia elétrica 

e transferir o contrato de prestação de serviços de energia elétrica para a 

titularidade da Requerente e ao pagamento de indenização por danos 

morais. Em sede de tutela de urgência, a Requerente pugna pela ordem 

judicial determinando que a Requerida restabeleça, de imediato, o 

fornecimento de energia elétrica e promova a transferência de titularidade 

do contrato de fornecimento de energia elétrica para a responsabilidade 

da Autora. Todavia, ao analisar a inicial, vislumbra-se que a Requerente 

teve suspenso o fornecimento de energia elétrica na sua unidade 

consumidora em razão de ter atrasado o pagamento da conta vencida em 

11.05.2018, referente a fatura do mês de março de 2018. Assevera a 

Requerente que na mesma data (11.05.2018) a Autora efetuou o 

pagamento da fatura em aberto e procurou a Requerida para providenciar 

o restabelecimento do fornecimento de energia, mas a Requerida 

negou-se em fazê-lo sob o argumento de que existe uma dívida pendente 

no valor de R$2.699,28 (dois mil e seiscentos e noventa e nove reais e 

vinte e oito centavos). Esclarece a Autora que o débito no valor de 

R$2.699,28 está sendo discutido nos autos em outro processo em trâmite 

neste Juizado e que atualmente está concluso para sentença e que até o 

momento o pedido de tutela de urgência não foi apreciado pelo juízo. 

Portanto, em analise ao feito de nº 1001168-88.217.8.11.0051, ajuizado 

pela Autora em desfavor da Requerida, percebe-se que a Autora pretende 

discutir no presente feito a matéria que já se encontra “sub judice” naquele 

feito. Ora, sendo a motivação da Requerida para não restabelecer o 

fornecimento de energia na unidade de consumo da Autora o débito 

existente no valor de R$ 2.699,28 e que já está em discussão judicial em 

outro processo deveria a Autora ter se manifestado naquele feito 

pugnando por medidas judiciais que entendesse pertinentes para fazer 

cessar a alegada arbitrariedade da Requerida e não ajuizar nova ação 

como o fez. Desta feita, considerando que o feito nº 

1001168-88.217.8.11.0051, ajuizada anteriormente ao presente feito, 

encontra-se concluso para sentença, determino que estes autos nº 

1000503-38.2018.8.11.0051, permaneçam em cartório até a prolação da 

sentença naqueles autos. Com a prolação de sentença nos autos 

1001168-88.217.8.11.0051, traslade-se cópias para estes autos 

(1000503-38.2018.8.11.0051). Após, voltem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 24 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-76.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 224 de 588



CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000397-76.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, a demonstração 

da regularidade da prestação de serviços da linha telefônica 

66-9.9664-2201, e a motivação para a alteração do plano. Isso posto, 

reconhecendo como de consumo a relação firmada entre as partes, e 

visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em produzir 

as provas necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do 

CDC, determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações da 

Requerente. - Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “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.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pelo Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

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

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo 

de lesão, e verificando, noto possível o deferimento do pedido liminar. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

liminar da tutela jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in 

mora, é fácil constatar que a Autora poderá sofrer sérios prejuízos, caso 

tiver que aguardar até o final do processo para ver sua pretensão 

satisfeita e ter tolhido seu direito de usar e pagar por serviços na forma 

contratada. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito 

invocado. In casu, a Requerente alega em seu pedido inicial que há mais 

de dois anos é titular da linha telefônica nº 66-9.9664-2201, plano controle, 

no valor mensal de R$55,98 (cinquenta e cinco reais e novena e oito 

centavos), 2GB de internet, 20 minutos de ligações para qualquer 

operadora e ilimitado para números da operadora contratada. Alega que 

entrou em contato com a Requerida com a intenção de esclarecer o motivo 

de ter ocorrido o retorno do plano pré-pago para pós pago, pois não havia 

solicitado a mudança de plano, mas somente queria esclarecimentos sobre 

uma fatura paga e que estava sendo cobrada novamente. Após a 

solicitação de conferencia das faturas, passou a receber ligações da 

operadora que seria fornecido um plano com mais mega bites de internet, 

mais minutos para outra operadora, mas não aceitou, pedindo pra que 

permanecesse seu plano que já estava contratado. Porém, na data de 

22.01.2018, ao tentar realizar ligação não teve êxito, dirigindo-se então, 

até uma loja de atendimento onde foi-lhe informado que estava com 

pendência interna sobre uma TV da GVT, razão pela qual foi suspenso 

seu plano e mudado para pré-pago. Todavia, alega a Requerente alega 

que nunca teve tal produto em sua residência. A Requerente alega que 

apenas solicitou uma conferência das faturas do seu telefone e a 

Requerida alterou o seu plano de telefonia de pós pago e cancelou 

indevidamente sua linha, sob a alegação de dívida por serviços que não 

contratou. Logo, entendo verissímeis as alegações da Reclamante, 

merecendo acolhimento o pleito liminar. Por fim, advirto que o direito que 

aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente 

apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela 

Reclamante. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou 

mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita 

exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela 

Reclamante é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma 

análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente 

demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

aduzido pela Reclamante para determinar que a Requerida 

REESTABELEÇA os serviços da linha telefônica nº 66-9.9664-2201, para o 
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plano pós pago, na forma contratada pela Autora, até ulterior decisão 

deste Juízo, bem como SE ABSTENHA em incluir o nome da Requerente 

em órgãos de proteção ao crédito e seus cadastros internos. A fim de 

bem cumprir a presente determinação judicial, intime-se a Reclamada para 

que cumpra a presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

imposição de multa de incidência única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 

(três mil reais), admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. 

Aguarde-se a realização da 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 contrafé 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. 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. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 24 de maio de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Autos nº 1000363-04.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...)” 

Admitidas as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a empresa Requerida é que poderá demonstrar que 

a Autora é devedora da fatura cobrada no valor de R$ 412,00. Assim, 

visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a inversão do 

ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das 

partes. À Requerida incumbirá, portanto, demonstrar que a Autora é 

devedora da fatura no valor de R$412,00 (quatrocentos e doze reais) com 

vencimento em 09.02.2018. Isso posto, reconhecendo como de consumo a 

relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica do Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as 

provas no tocante as alegações da Requerente. - Da Tutela de Urgência: 

Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte plausibilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “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.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pela Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

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

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

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

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

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

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

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto possível o 

deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional referem-se à 

plausibilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à existência de lesão 

ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

liminar da tutela jurisdicional referem-se à plausibilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in 
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mora, é fácil constatar que a Autora poderá sofrer sérios prejuízos, caso 

tiver que aguardar até o final do processo para ver sua pretensão 

satisfeita, considerando tratar-se a água bem indispensável e essencial à 

vida. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao deferimento do 

pedido liminar, qual seja, a plausibilidade do direito invocado. A Requerente 

afirma na inicial, em síntese, que seu histórico de consumo de água é bem 

menor do que o consumo que constou na fatura referente ao mês de 

janeiro do ano de 2018, no valor de R$ 412,00. Alegou que por não 

concordar com o valor cobrado, procurou o PROCON para uma solução, 

mas sem sucesso. Em razão do não pagamento da fatura em questão, 

posto que não concorda com o consumo constante da referida fatura, 

teve o fornecimento de água suspenso em sua unidade consumidora. 

Logo, entendo verissímeis as alegações da Autora, merecendo 

acolhimento o pleito liminar. Por fim, advirto que o direito que aqui se 

reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas 

para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela 

Reclamante. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou 

mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita 

exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela 

Reclamante é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma 

análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente 

demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

aduzido pela Reclamante para determinar que a Reclamada reestabeleça o 

fornecimento de água na unidade consumidora discutida nos autos, no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de imposição de 

multa de incidência única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil 

reais), admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. 

Aguarde-se a realização da 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 contrafé 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. 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. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 24 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000498-16.2018.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar se o débito inserido 

nos cadastros de inadimplentes foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. A 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração do negócio jurídico e que o 

débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo 

a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica da Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, junte todas as 

provas no tocante as alegações da Requerente. Da Tutela de Urgência: 

Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “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.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pela Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 
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ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

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

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

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

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

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

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

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome da Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerido em 10.05.2014, consoante documento acostado aos autos 

no ID 13183975, e desde então a Reclamante falhou em não tomar 

qualquer medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. Ora, 

se há três anos a Reclamante convive com a inscrição, presume-se a 

inexistência de qualquer risco de lesão supostamente proveniente do 

tempo necessário para o pronunciamento judicial. Isso posto, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela aduzido pela Reclamante, pois que 

ausente o requisito do periculum in mora. Aguarde-se a realização da 

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 

contrafé 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. 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. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 24 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64697 Nr: 3690-74.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar, ADEVAN DA SILVA ARAUJO, Maria 

Aparecida Silvério Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fellipe de Almeida - 

OAB:24591/0 -MT, Marina Rosa da Silva - OAB:23939 O /MT

 Vistos,

 Manifeste-se a defesa dos acusados quanto à insistência na oitiva das 

testemunhas de defesa ausentes à audiência de instrução ocorrida em 

09/04/2018 (fls. 184/185).

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67259 Nr: 1650-85.2018.811.0029

 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: JORDANY PEREIRA AGUIAR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SGUIZARDI - 

OAB:OAB/MT 16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:02

 Vistos, etc.

 Considerando que se trata de demanda contra a Fazenda Pública, nos 

termos do artigo 2º, §4º da Lei 12.153/2009, declino a competência para 

aqueles Juizados Especializados.

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67336 Nr: 1735-71.2018.811.0029

 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: WELDER CRISTIAN RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE SCHELSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER CRISTIAN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 19.993/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se a presente de ação de nunciação de obra nova, com pedido de 

liminar, movida por WELDER CRISTIAN RODRIGUES, devidamente 

qualificado, em face de FABIANE SCHELSKI, com o fito de que a nunciada 

retire a churrasqueira feita na divisa da área com o nunciante.

 Ao contrário do que defende o Requerente, não vejo motivos para o 

deferimento liminar, uma vez que não há perigo imediato ao Requerente ou 

ao seu imóvel.

Para Humberto Theodoro Jr., sem dano imediato, não há falar-se em 

embargo liminar. Veja:

“O perigo de dano imediato para o prédio do autor leva o código a criar um 

mecanismo na ação de nunciação de obra nova, que permita uma pronta e 

enérgica reação contra a construção irregular do réu.”

(...)

“Para obter providência in limine litis, o autor terá de fornecer, com a inicial, 

documentos demonstrativos do prejuízo que a obra do réu representa 

para seu prédio.” (in Curso de Direito Processual Civil, 32ª ed., vol. III, Rio 

de Janeiro, 2004, p. 155).

 Assim, sendo desnecessária qualquer intervenção judicial no presente 

momento, indefiro o pedido liminar aduzido pelo Requerente.

Cite-se a parte requerida dos termos do pedido e para, querendo, 

responder no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-o, de que, se não 

houver contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial (artigos 334 e 344 do Novo Código de Processo Civil).

Sem prejuízo, desentranhe-se os documentos de fls. 04/20, eis que 

referem-se a cópia da petição inicial, renumerando-se.

 Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 51572 Nr: 2575-86.2015.811.0029

 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: R. S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

TRÊS PASSOS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

LTDA -EPP, Sol Transportes Rodoviários Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILLO LOBO E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:OAB/MT 

14.485, JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - OAB:OAB/MT 18.900, 

João Tito S. Cademartori Neto - OAB:16.289-A/MT, LORENA MARIA 

PEREIRA GAÍVA - OAB:OAB/MT 19.122, Vittor Arthur Galdino - 

OAB:13955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Rodrigo de Elias - 

OAB:20610-A

 Vistos.

Considerando as informações de fls. 1.029/1.042 e fls. 1.328 e a petição 

de fls. 1.315/1.321, intimem-se os credores habilitados nos autos, para 

que sobre tal se manifestem em 15 dias, sobre a Assembleia Geral de 

Credores, ainda não realizada ou pedidos que entenderem pertinentes.

Conforme o noticiamento de não acompanhamento efetivo do feito, o que 

também constatado por mim, pelo Escritório Murilo Lobo e Advogados 

Associados, desde a destituição de Victor Rodrigo de Elias (fls. 

1.315/1.321), destituo o Escritório Murilo Lobo e Advogados Associados 

da função de Administrador Judicial da presente recuperação, retroativa à 

data de fevereiro/2017 (peticão informando desligamento da Banca do 

antigo síndico - fls. 1.304), dado que o relacionamento de confiança não 

foi estabelecido com o Administrador que continuou no feito.

 Observe a Secretaria, a anotação dos credores habilitados às fls. 1.026 e 

os de fls. 1.181 e 1.203, para efeito de correta intimação.

Às providências. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 25740 Nr: 3550-84.2010.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Luiz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nortepar Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helenice D. Garcia - 

OAB:11567/GO, Helio José Garcia - OAB:8.125/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Diogo Siqueira Jayme - OAB:27769/GO, JULIO 

GELIO KAIZER FERNANDES - OAB:284997

 Vistos.

Considerando que há agravo pendente , proceda-se a transferência do 

valor incontroverso ao Juízo deprecante.

Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65024 Nr: 167-20.2018.811.0029

 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: LUIZ CARLOS RIBEIRO AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVICAN - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CANARANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, Luiza Cappellaro - OAB:20.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Intimação do Requerente na pessoa de seu Procurador ANGELA MARIA 

MARTINI

Luiza Cappellaro, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sobre 

as preliminares argüidas pelo Requerido em sua contestação, encartada 

às fls. 66/114.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 49982 Nr: 1768-66.2015.811.0029

 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 Ivan Vieira Brinquedo

 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:

 Tendo em vista a juntada aos autos do laudo pericial ( fls. 154), impulsiono 

os autos a fim de intimar as partes a se manifestarem acerca do laudo 

apresentado, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 52410 Nr: 3028-81.2015.811.0029

 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: Alair Alves Pereira-ME, Alair Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. C Pavimentadora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER CRISTIAN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 19.993/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Martins de 

Bitencourt - OAB:66048/RS

 Vistos e etc..,

Cumpra-se o determinado em fls. 101, devendo os autos permanecer no 

arquivo provisório até o referido cumprimento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000134-47.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES VALERIANO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANISSE MONTEIRO CAMPOS OAB - MT0021827A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, 

nos termos do artigo 523, § 1º e 3º do Código de Processo Civil, efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo 

ao valor da condenação de multa de 10% (dez por cento). Intime-se. 

Cumpra-se. Canarana, 09 de maio de 2018. Darwin De Souza Pontes Juiz 

de Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41918 Nr: 768-02.2013.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uander Alves Monteiro, Itamar Mota dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): UANDER ALVES MONTEIRO, Filiação: 

Sinair Jose Alves e Marinete Quirino Alves, data de nascimento: 

16/08/1989, brasileiro(a), natural de Ivolandia/iporá-GO, solteiro(a), 

lanterneiro e atualmente em local incerto e não sabido ITAMAR MOTA DOS 

SANTOS, Rg: 474964-9, Filiação: Adelado Pereira dos Santos e Elizete 

Maria da Mota Santos, data de nascimento: 04/04/1983, brasileiro(a), 

natural de Cocos-BA, solteiro(a), pedreiro. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .
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Sentença: Portanto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos Autores do Fato 

ITAMAR MOTA DOS SANTOS e UANDER ALVES MONTEIRO , pela 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no 

artigo 107, inciso IV do Código Penal.Sem custas ou honorários.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

deliberação.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Notifique-se o Ministério 

Público.Às providências. 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, ISABELLA CRISTINA 

MONTEIRO GRESPAN, digitei.

Canarana, 23 de maio de 2018

Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

P O R T A R I A N.º 37/2018 – DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LEONÍSIO SALLES DE ABREU 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Artigo 1º - ESTABELECER a Escala de Plantão dos Oficiais de Justiça, que 

deverão auxiliar os Juízes das Varas e Juizado Especial Cível e Criminal, 

DEVENDO PERMANECER NO RECINTO DO FÓRUM durante o expediente no 

mês de JUNHO/2018, na forma abaixo discriminada:

 Dia 4/6/2018– segunda-feira– Elaine Caso

Dia 5/6/2018 – terça-feira – Girlei Inês Trentin

Dia 6/6/2018 – quarta-feira – Edivaldo Pedro dos Santos

 Dia 7/6/2018 – quinta-feira – Elson Henrique de Almeida

Dia 8/6/2018 – sexta-feira - Silvio Francisco Pillon

 Dia 11/6/2018 – segunda-feira- Josué Pereira dos Santos

 Dia 12/6/2018 – terça-feira – Elaine Caso

 Dia 13/6/2018– quarta-feira – Girlei Inês Trentin

Dia 14/6/2018– quinta-feira- Edivaldo Pedro dos Santos

Dia 15/6/2018– sexta-feira- Elson Henrique de Almeida

Dia 18/6/2018– segunda-feira– Josué Pereira dos Santos

 Dia 19/6/2018 – terça-feira – Elaine Caso

 Dia 20/6/2018– quarta-feira– Girlei Inês Trentin

 Dia 21/6/2018– quinta-feira– Edivaldo Pedro dos Santos

Dia 22/6/2018 – sexta-feira – Elson Henrique de Almeida

Dia 25/6/2018 – segunda-feira – Adalberto Alves de Lima Filho

Dia 26/6/2018 – terça-feira - Josué Pereira dos Santos

Dia 27/6/2018 – quarta- feira – Elaine Caso

 Dia 28/6/2018 – quinta-feira- Girlei Inês Trentin

Dia 29/6/2018 – sexta-feira - Edivaldo Pedro dos Santos

Artigo 2º REMETA-SE cópia aos senhores plantonistas, à Presidência da 

OAB/MT, à Procuradoria-Geral de Justiça, à Defensoria Pública Estadual e 

à Delegacia de Polícia Civil, dando-se ciência desta, aos serventuários da 

justiça.

Chapada dos Guimarães/MT, 22 de maio de 2018

 Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A N.º35 /2018 – DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LEONÍSIO SALLES DE ABREU 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Artigo 1º ESTABELECER a Escala de Plantão dos servidores da Central de 

Administração do Foro que deverão auxiliar os Juízes das Varas durante 

o Plantão Regional, estabelecido no Provimento nº 001/2013/CM, artigo 11 

§ 1º e artigo 12, durante o mês de JUNHO/2018 na forma abaixo 

discriminada:

 Dia 1/6/2018 – SEXTA-FEIRA – SILVANA ANGELA S.KIRSCHESH

Dia 2/6/2018 – SÁBADO – SILVANA ANGELA S.KIRSCHESH

DIA 3/6/3018 - DOMINGO - SILVANA ANGELA S.KIRSCHESH

Dia 9/6/2018 – SÁBADO – ANTONIO BRAZ SPOLTI

 Dia 10/6/2018 – DOMINGO– ANTONIO BRAZ SPOLTI

 Dia 16/6/2018 – SÁBADO –SILVANA ANGELA S. KIRSCHESH

 Dia 17/6/2018 – DOMINGO – SILVANA ANGELA S. KIRSCHESH

Dia 23/6/2018 – SÁBADO – BENJAMIN DUARTE MONTEIRO NETO

Dia 24/6/2018 – DOMINGO - BENJAMIN DUARTE MONTEIRO NETO

Dia 30/6/2018 – SÁBADO – EDITHE BENEDITA DE SIQUEIRA

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

Artigo 2º REMETA-SE cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, 

dando-se ciência desta ainda, aos serventuários da justiça plantonistas.

Chapada dos Guimarães/MT, 18 de maio de 2018

Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 36/2018/DF - Estabelecer a escala de plantão semanal dos 

Juízes e Gestores Judiciários para o mês de JUNHO/2018, a saber:

* A Portaria nº 36/2018/DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104384 Nr: 1607-66.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcir Dartora, Vlademir Tavares, Nicanor Ambrosi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Trabachin - ME, Shirlei Aparecida 

Matsuoka Arrabal, Walter Dias Magalhães Junior, Wilson Ferreira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/O, Juliano Higino da Silva Junior - 

OAB:4045-MT, Naiara Cristina Tonetta - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Bezerra de Brito - 

OAB:12352/MT, Marçal Yukio Nakata - OAB:8745-B, MOACIR 

ALMEIDA FREITAS - OAB:727, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:7900

 Vistos, etc. I. Redesigno o ato para a data 04 de Julho de 2018, às 14h30, 

devendo a testemunha ser conduzida coercitivamente. II. Oficie-se ao 

Juízo Deprecante. III. Intimem-se os advogados. IV. Sai o presente 

intimado. V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21606 Nr: 2230-82.2008.811.0024

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marivaldo Rosário da Silva, Fabiana Candida da Paixão 

Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Francisco Meira Silva 

- OAB:11811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT, Jair Klasner - OAB:16142

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o requerimento de desarquivamento dos autos, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a srequerentes para manifestaçõ, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno do feito ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 19986 Nr: 617-27.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Tolentina do Nascimento Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 230 de 588



acerca da certidão de fls. 112/113, providenciando a regularização 

cadastral junto à Receita Federal, para fins de expedição de RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 5734 Nr: 1-77.1984.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Analia Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enok Guimarães, José da Cunha Barbosa, 

Antonia Siqueira Barbosa, Antonio Pinheiro de Andrade, Maria de Lourdes 

Rodrigues de Almeida, Odnir da Cunha Barbosa, Vera Xavier de Oliveira 

Barbosa, José Pinheiro de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Antonio da Silva - 

OAB:19417/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, querendo, retirar o ofício expedido 

ao INTERMAT, e os demais documentos na secretaria para protocolo junto 

ao INTERMAT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 106030 Nr: 2323-93.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glaucio da Silva Alexandre, Carlos Roberto 

Arantes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAYANE PINHEIRO DO 

NASCIMENTO - OAB:20797/O

 Vistos etc.Recebo a Denúncia oferecida em face de CARLOS ROBERTO 

ARANTES PEREIRA, vulgo “Mazaropi” e GLAUCIO DA SILVA ALEXANDRE, 

por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 

do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do 

CPP.Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o comum e o rito, o sumário.Citem-se os acusados para 

responder à denúncia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

constar no mandado que, na resposta, poderão arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de oito, qualificando-se e requerendo sua intimação, quando 

necessário.Os acusados deverão ser advertidos que, transcorrido o 

prazo acima, será decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, 

situação em que não será ouvido no processo, bem como não será 

intimado de atos posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser 

decretada sua prisão nos casos em que não for encontrado para 

intimações.No ato da citação, deverá o Oficial de Justiça certificar, além do 

ato de ofício, indagar se os réus possuem condições financeiras de se 

defender no processo. Em caso negativo, nomeio o d. Defensor Público 

desta Comarca para atuar em favor do réu hipossuficiente, devendo a 

secretaria remeter os autos para a resposta à acusação na forma do art. 

396-A do CPP.Indefiro os pedidos do Ministério Público de requisição de 

folha de antecedentes do acusado junto aos Cartórios Distribuidores 

constantes da cota, Instituto de Identificação do Estado do Mato Grosso e 

ao Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), consoante o item 2 

de sua cota, com fundamento no poder de requisição do órgão acusatório, 

bem como na inexistência da hipótese do art. 1.373, II da CNGC. 

Entretanto, determino a Secretaria deste juízo a apresentação de 

informações de antecedentes do acusado fornecida pelo Sistema Apolo. 

No que tange à suspensão condicional do processo, será analisado no 

momento da audiência instr

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1572 Nr: 126-98.2000.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taió Madeiras Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI MELO MOREIRA - 

OAB:2626

 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$ 173,44 (Cento e setenta e três reais e 

quarenta e quatro centavos) calculadas à f. 155, conforme sentença fl. 

149. 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6269 Nr: 410-77.1998.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taió Madeiras Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI MELO MOREIRA - 

OAB:2626

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte Executada (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$ 148,96 (Cento e quarenta e oito reais e 

noventa e seis centavos) calculadas à f. 160, conforme sentença fl. 154. 

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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1572 Nr: 126-98.2000.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taió Madeiras Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI MELO MOREIRA - 

OAB:2626

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte Executada (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$ 173,44 (Cento e setenta e três reais e 

quarenta e quatro centavos) calculadas à f. 155, conforme sentença fl. 

149. 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): Marco Antonio Canavarros dos Santos
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 Cod. Proc.: 86139 Nr: 3846-14.2016.811.0024

 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: EVALDECI ALVES DE MORAES

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse na execução da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 86151 Nr: 3850-51.2016.811.0024

 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: Milintino Santana de Almeida

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse na execução da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77604 Nr: 202-63.2016.811.0024

 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: Juliano Vicente Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse na execução da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 82421 Nr: 2145-18.2016.811.0024

 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: Cléia Ferreira da Silva Muniz Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudete Medeiros Vieira - 

OAB:11.356/MT, Waldevino Souza - OAB:5733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI 

- OAB:29608/GO

 Certifico que, teneo em vits que a parte requerida não foi intimada da 

sentença, nesta data faço o cadastro do advogado constituido nos autos 

e impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações legais 

intimando o advogado da parte requerida pela imprensa da sentença do 

dia 02/10/2017, cuja parte dispositiva segue transcrita: "...Diante do 

exposto, com fundamento no art. 206, §3°, V, do CC/02, DECLARO 

PRESCRITA a pretensão da parte requerente e, com fulcro no art. 487, 

inciso II, do CPC/2015, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente processo. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, ficando referidas responsabilidades com 

exigência suspensa em face da gratuidade de justiça deferida, nos termos 

do artigo 98, §3° do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se...".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 78054 Nr: 379-27.2016.811.0024

 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: Fernada Luiza Amaral da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse na execução da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 79492 Nr: 962-12.2016.811.0024

 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: CLEUCIENE COSTA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando a parte requerida, pela imprensa para no 

prazo de 15 dias apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação, nos 

termos do art. 1010, § 1.º do NCPC . Após, remeto os autos à expedição 

de documentos para remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, nos 

termos do art. 1.010 § 3.º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67724 Nr: 3103-72.2014.811.0024

 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 BV Financeira S/A - Crédito Finaciamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isis Martins Albernaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A-MT, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais e tendo em vista a juntada da petição (07/12/2017)a 

novos procuradores. Intimando o advogado atual da parte requerente, da 

decisão do dia 14/11/2017, cuja parte dispositiva segue transcrita: 

"...Diante do exposto, com fulcro no artigo 1.022, II, do CPC/2015, ACOLHO 

os embargos de declaração opostos e LHES DOU PROVIMENTO, para 

passar a apreciar o pedido alternativo de ingresso da empresa nos autos 

como assistente litisconsorcial. Assim sendo, a despeito dos argumentos 

versados nos embargos, INDEFIRO o pedido, na medida em que é evidente 

o subterfúgio da peticionante para se furtar da obrigação prevista no art. 

290 do Código Civil, o que não deve ser admitido. Desta feita, cumpra-se 

integralmente a decisão prolatada no dia 30.3.2017, mais especificamente 

no tocante à intimação pessoal da parte autora, certificando se houve 

manifestação ou se decorreu o prazo para esta finalidade. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se...". Bem como para no prazo de 15 dias manifestar 

quanto a certidão do oficial de justiça ou manifestar interesse no 

prosseguimento do feito e adotar medidas para encaminhamento do 

processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103624 Nr: 1303-67.2018.811.0024

 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: JUSTINA INES BELLINCANTA CHITOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Malai Manso Hotel Resort

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11800

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de dias, apresentar impugnação a Contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102282 Nr: 632-44.2018.811.0024

 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: AVBDS, LBdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA DE BARROS 

BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - OAB:4531

 Vistos, etc.

I. A despeito das razões recursais, MANTENHO a decisão agravada pelos 

seus próprios fundamentos. Desta feita, cumpra-a integralmente.

II. Seguem anexas as informações requisitadas pelo Excelentíssima 

Relatora do Agravo de Instrumento nº 1004410-77.2018.8.11.0000, as 

quais já foram enviadas (comprovante de envio anexo).

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 59351 Nr: 989-97.2013.811.0024

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edela Iepsen, Anna Mery Goebel, Jayne Sandra Goebel, 

John Bruno Goebel, Evelyne Regina Goebel, Romy Eloisa Goebel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ralf Goebel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cyntia Katheuscia da Cruz e 

Silva - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com supedâneo no art. 659 e art. 665 do CPC/2015, 

homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

a partilha celebrada delineada às fls. 136/138 e 159/161 dos bens 

deixados por Ralf Goebel.Por consequência, julgo extinto com resolução 

de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b do 

CPC/2015.Custas quitadas. Sem condenação em honorários 

advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, 

expeçam-se, conforme o caso, carta(s) de adjudicação, o formal(is) de 

partilha e/ou alvará(s) solicitado(s), observando o que restou consignado 

na peça inicial, bem como intimando-se o fisco para lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura 

incidentes, conforme dispuser a legislação tributária (art. 662, §2°, 

C P C / 2 0 1 5 ) . C u m p r i d a s  t o d a s  a s  p r o v i d ê n c i a s  a c i m a , 

arquivem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35974 Nr: 1766-87.2010.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Machado Cherulli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aurora Alves, Mosar Fratari Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zaid Arbid - OAB:1822-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição ou 

omissão a serem sanadas, assim como por não existirem erros materiais 

que demandem correção, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO.Desta feita, cumpra-se integralmente a sentença prolatada 

no dia 7.7.2017.Caso haja interposição de recurso de apelação por alguma 

das outras partes, proceda-se na forma do art. 1.010 do CPC. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63220 Nr: 3092-77.2013.811.0024

 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: Tatiany de Almeida Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeita Municipal de Planalto da Serra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Jesuíno de Oliveira - 

OAB:8137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Cumpra-se, na integralidade, a decisão de fl. 114/117, dando ciência do 

feito ao órgão de representação pessoal da pessoa jurídica interessada, 

nos termos do art. 7°, II, Lei n° 12.016/2009.

II. Após, venham os autos conclusos.

 III. Certifique-se eventual silêncio.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 39682 Nr: 2199-57.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Credicitrus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Pereira Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Reiff Toller - 

OAB:188968/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê 

prosseguimento ao feito, informando acerca do cumprimento das 

determinações de fls. 172/172verso, quando deverá comprovar a 

indisponibilidade das cotas de capital social da parte executada, bem como 

deverá cumprir o disposto no art. 861 do CPC/2015.

II. Advirto à exequente que, em não sendo cumprida a determinação 

anterior (datada de 3.10.2016) o feito será extinto.

 III. Certifique-se eventual silêncio.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 96867 Nr: 4387-13.2017.811.0024

 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: Sebastião Vieira Dias

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 16 de julho de 2018, às 16hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102950 Nr: 976-25.2018.811.0024

 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: Waldomiro Luiz Rodrigues Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucelia Basto de Sousa - 

OAB:9841, Rayssa Ayala Mendes Ferreira - OAB:19396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 16 de julho de 2018, às 15hs30min. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 233 de 588



da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62388 Nr: 2206-78.2013.811.0024

 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: Maria de Oliveira Filho

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando a requerente, pela imprensa, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 43039 Nr: 358-90.2012.811.0024

 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: Joana Benedita da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlene Alves de Oliveira - 

OAB:112055/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando a requerente, pela imprensa, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103546 Nr: 1261-18.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: mario centoriano junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nogueira da Silva Neto, SABARÁ 

NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DE CARVALHO DAL 

SECO - OAB:23124/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 16 de julho de 2018, às 13hs30min. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63838 Nr: 3634-95.2013.811.0024

 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: Ary Ribeiro

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando a requerente, pela imprensa, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102466 Nr: 730-29.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Lemes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa, 

para que no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se nos autos acerca da 

Certidão do Oficial de Justiça, juntada aos autos em 04/04/2018, 

requerendo o que de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102282 Nr: 632-44.2018.811.0024

 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: AVBDS, LBdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA DE BARROS 

BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - OAB:4531

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33789 Nr: 2727-62.2009.811.0024

 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 Lúcia Arruda Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, a requerente, pela imprensa, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação a Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 41500 Nr: 59-16.2012.811.0024

 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: Valeria Kmiecik

 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:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, a requerente, pela imprensa, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação a Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40005 Nr: 2440-31.2011.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Jacinta Narcizo

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dércio Lupiano de Assis Filho - 

OAB:12.466-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, a requerente, pela imprensa, para no prazo de 15 
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(quinze) dias, apresentar impugnação a Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 42433 Nr: 278-29.2012.811.0024

 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: Denilza Nascimento dos Reis

 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:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, a requerente, pela imprensa, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação a Contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65725 Nr: 1540-43.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleison Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

I. Considerando a necessidade de uma detida análise dos presentes 

autos, façam-me conclusos no prazo de 5 (cinco) dias, para finalidade do 

art. 21, V, da CNGC.

 II. Cumpra-se com o devido cuidado, inclusive, se necessário, algum ato 

ordinatório, inclusive a juntada de peças, que deverá se providenciada 

antes do retorno em conclusão.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 10954 Nr: 1563-38.2004.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cargill Agricola S.A .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenir Salete Rabaioli Stein, Alvaro Martinho 

Walker, Helio Bremm, Vilson Kaufmann, Fernando Foellmer Backer, Reneu 

Backes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Judson Gomes da Silva Bastos 

- OAB:8857, Renato Gomes Nery - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristiane Novakoski 

- OAB:40002/PR, Santino Ruchinski - OAB:26606/PR

 Vistos em correição.

I. Considerando a necessidade de uma detida análise dos presentes 

autos, façam-me conclusos no prazo de 5 (cinco) dias, para finalidade do 

art. 21, V, da CNGC.

 II. Cumpra-se com o devido cuidado, inclusive, se necessário, algum ato 

ordinatório, inclusive a juntada de peças, que deverá se providenciada 

antes do retorno em conclusão.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010568-59.2015.8.11.0024

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 exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 15 (quinze) dias acerca da Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença da parte executada - ID 12461934 e seguintes. 

Chapada dos Guimarães-MT, 24 de maio de 2018. Luciana Marrques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000758-14.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/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)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Adesivo da parte promovente no prazo de 10 

(dez) dias. Chapada dos Guimarães-MT, 24 de maio de 2018. LUCIANA 

MARQUES GOBBI ROZIN Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-36.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADENICE FRANCA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/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)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Adesivo da parte promovente no prazo de 10 

(dez) dias. Chapada dos Guimarães-MT, 24 de maio de 2018. LUCIANA 

MARQUES GOBBI ROZIN Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-31.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AIR ANTONIO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/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)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Adesivo da parte promovente no prazo de 10 

(dez) dias. Chapada dos Guimarães-MT, 24 de maio de 2018. LUCIANA 

MARQUES GOBBI ROZIN Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-05.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/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)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Adesivo da parte promovente no prazo de 10 

(dez) dias. Chapada dos Guimarães-MT, 24 de maio de 2018. LUCIANA 

MARQUES GOBBI ROZIN Gestora de Secretaria
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-96.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VIVELAINE DA SILVA RODRIGUES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/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)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Adesivo da parte rpomovente no prazo de 10 

(dez) dias. Chapada dos Guimarães-MT, 24 de maio de 2018. ILDENES 

ROCIO RIBAS ROZIN Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-31.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA REIS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do impulsionamento dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 24 de 

maio de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestor de Secretaria.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000497-94.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000497-94.2017.8.11.0009 AUTOR: JOSUEL 

FERREIRA DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

SENTENÇA Processo: 1000497-94.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio-doença e 

conversão em aposentadoria por invalidez c.c. pedido de tutela antecipada 

proposta por JOSUEL FERREIRA DE OLIVEIRA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, sustentando, em breve síntese, 

que possui os requisitos legais e por isso requer a concessão do 

mencionado benefício na condição de segurado(a) obrigatório(a). Alega a 

parte autora ter pleiteado o auxílio-doença, que foi concedido por curto 

lapso e após cessado pela autarquia que a considerou capaz para o 

labor. Salienta ser auxiliar de produção, porém, em razão do problema de 

saúde que a acomete, encontra-se inválida para desenvolver seu 

trabalho. Com a inicial vieram os documentos de Num. 5792849 - Pág. 1; 

Num. 5792867 - Pág. 1/2; Num. 5792908 - Pág. 1/3; Num. 5792924 - Pág. 

1/4; Num. 5792957 - Pág. 1/4; Num. 5792986 - Pág. 1/3; Num. 5793022 - 

Pág. 1/2; Num. 5793053 - Pág. 1/3; Num. 5793072 - Pág. 1; Num. 5793089 - 

Pág. 1 e Num. 5793107 - Pág. 1. O pedido de antecipação de tutela foi 

deferido (Num. 6805258 - Pág. 1/6). O laudo pericial concluiu pela 

incapacidade parcial e definitiva da parte requerente para exercício de 

suas atividades (Num. 9147291 - Pág. 1/9). A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial (Num. 9219181 - Pág. 1/2). Devidamente citada, a 

autarquia-ré, em contestação, arguiu preliminar da prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. No mérito, 

alegou o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão 

do benefício pleiteado pela parte autora, impugnando, sobretudo, eventual 

incapacidade e preexistência da doença. Subsidiariamente, indicou 

possível data para início do benefício (Num. 10641132 - Pág. 1/7). 

Impugnação à contestação pela total procedência dos pedidos da exordial 

(Num. 10830197 - Pág. 1/3). Manifestação da parte autora requerendo que 

a autarquia se abstenha de cessar o benefício (Num. 10830928 - Pág. 

1/3). II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da preliminar A arguição da prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o 

ajuizamento da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 

8.213/91, não surte qualquer efeito, pois que o benefício foi cessado em 

03/03/2017, sendo que a presente ação previdenciária foi proposta em 

28/03/2017. Com isso, vê-se que, no interregno entre o indeferimento 

administrativo do benefício e a postulação judicial, transcorreu lapso 

temporal inferior ao prescricional estabelecido no dispositivo suso 

mencionado de regência. II.2 - Da majoração dos honorários periciais 

Malgrado o esmero do trabalho pericial desenvolvido, não há como se 

acolher o pleito do ilustre Sr. Perito de Num. 9147291 - Pág. 1. É que o 

Juízo já foi benevolente na fixação de seus honorários, fixados que foram 

em R$ 400,00 (quatrocentos reais) quando o máximo permitido pela 

Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal é de R$ 200,00 

(duzentos reais), o que a impedir o intento. II.3 - Do mérito Presentes as 

condições da ação e os pressupostos de constituição e existência válida 

da relação jurídico-processual, passo ao julgamento do mérito. Dispõem os 

arts. 25, inciso I, 42, §§ 1º e 2º, e 59 da Lei 8.213/91: “Art. 25. A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o 

disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

(doze) contribuições mensais; Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma 

vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. 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 

(quinze) dias consecutivos. Parágrafo único. Não será devido 

auxílio-doença ao segurado que se filar ao Regime Geral de Previdência 

Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o 

benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. Da análise dos 

dispositivos citados, pode-se concluir que são quatro os requisitos para a 

concessão dos benefícios por incapacidade laboral: a) A qualidade de 

segurado do requerente; b) O cumprimento da carência de 12 

contribuições mensais; c) A superveniência de moléstia incapacitante para 

o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e d) O 

caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença). No particular, a 

qualidade de segurada da parte demandante e o período de carência de 

12 contribuições mensais estão comprovados nos documentos 

apresentados na inicial e contestação, principalmente o extrato 

previdenciário CNIS (Num. 10641146 - Pág. 2), considerada a última 

contribuição em 07/2015, e logo após, em 05/08/2015, ingressou com 

pedido administrativo do benefício, que foi concedido até 31/05/2017, 

tendo ingressado com a ação em 28/03/2017, mantendo a qualidade de 

segurado(a) obrigatório(a), nos termos do art. 15, incisos I e II, da Lei 

8.213/91. De outro lado, quanto à moléstia, o perito informou ser o autor 

portador de sequela de traumatismo em mão/punho direito, entendendo 

pela incapacidade permanente e parcial, com limitações para a atividade 

que anteriormente exercia (id. 9147460, pág. 4). Asseverou ainda não 

existir possibilidade de recuperação com grau de 70% de perda laborativa 

(id. 9147460). Como visto, a parte autora faz jus ao benefício 

auxílio-doença, impossibilitada que está para o labor parcial e 

definitivamente, porém com possibilidade de reabilitação para atividades 
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leves, considerando-se, ademais, que o trauma, ainda que limitante, 

restringe-se a um dos punhos e, sobretudo, a jovialiade do postulante, que 

recém completou 41 (quarenta e um) anos. A data de início do benefício 

(DIB) corresponderá a 21/02/2018, data posterior à cessação do benefício 

(Num. 10641146 - Pág. 6), máxime porque, desde esta época, a parte 

autora se encontrava incapacitada para o trabalho, como constatado nos 

autos. Em razão da procedência, faz-se necessário o cumprimento 

imediato da tutela específica, diversamente do que ocorre no tocante à 

antecipação de tutela prevista no art. 300 do NCPC, independentemente de 

requerimento expresso por parte do segurado ou beneficiário. Essa 

imposição sustenta-se na eficácia mandamental dos provimentos 

fundados no art. 497 do NCPC. A determinação da implantação imediata do 

benefício contida na sentença consubstancia, tal como no mandado de 

segurança, uma ordem (à autarquia previdenciária) e decorre do pedido 

de tutela específica (ou seja, o de concessão do benefício) contido na 

petição inicial da ação, considerado, ademais, seu caráter alimentar. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS a conceder 

auxílio-doença a JOSUEL FERREIRA DE OLIVEIRA, brasileiro(a), 

convivente(a), auxiliar de produção, portador(a) CI/RG nº 2.161.285-4 

SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o nº 013.168.991-60, dentre os(as) 

beneficiados(as) pelo auxílio-doença, efetuando-lhe o pagamento mensal 

no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, a partir 

da intimação desta decisão e sem estimativa de duração do benefício, 

diante da manifesta impossibilidade de cálculo, na forma do § 8º, do art. 

60, da Lei 8.213/91, considerada a condição peculiar de incapacidade 

temporária para o trabalho, o que a atrair o prazo de vigência de 120 

(cento e vinte) dias previsto no § 9º do aludido dispositivo legal, admitida a 

prorrogação mediante requerimento perante o INSS, sob pena de 

pagamento de multa de R$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta 

reais), a ser CUSTEADA PELO GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, 

Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela implantação dos 

benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as vezes, 

tudo com fulcro nos arts. 25, inciso I, 59, “caput” e 61 da Lei 8.213/91; b) 

DETERMINAR ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o 

cumprimento imediato da sentença, no que respeita apenas à implantação 

do benefício, a ser feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da 

sentença, conforme art. 1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como 

data de início do benefício (DIB) em 21/02/2018, data posterior à cessação 

do benefício (Num. 10641146 - Pág. 6); c) REJEITAR a arguição preliminar 

da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da 

Lei 8.213/91, formulada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, porquanto, no interregno entre o indeferimento administrativo e a 

postulação judicial, transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional 

estabelecido no dispositivo suso mencionado de regência. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS As recentes decisões proferidas por este Juízo, 

determinando a implantação de benefícios pelo INSS, não têm sido 

acatadas. Portanto, a indiferença, o menosprezo e o descaso reiterado do 

Poder Executivo para com as decisões emanadas do Poder Judiciário 

quase beiram o desrespeito para com a garantia do livre exercício deste 

Poder, não valendo de nada a liberdade de ação quando ela não é 

atendida, observada e cumprida. Exatamente por isso, a imposição 

constitucional não se constitui como mera indicação, instrução ou opinião. 

Ao revés, é disposição dotada de alta densidade normativa, e por isso 

vinculante ao administrador público, o que a ensejar, inclusive, a sua 

excepcional exigibilidade pelo Poder Judiciário, de modo a afastar a 

omissão patológica do poder público e o perigoso fenômeno de 

desvalorização funcional da constituição escrita. Por todos estes 

fundamentos, o reiterado e constante desprestígio às decisões deste Foro 

constitui ato atentatório à dignidade da justiça, porquanto deixa de cumprir 

com exatidão as decisões jurisdicionais e cria embaraço à sua efetivação, 

possibilitada a incidência da multa pessoal a todos aqueles que, DE 

QUALQUER FORMA PARTICIPEM DO PROCESSO, ainda que não seja 

parte, como é o caso do Gerente Executivo do INSS de Sinop, protagonista 

para que a decisão judicial seja cumprida, na na previsão do art. 77, inciso 

IV e § 2º, do NCPC: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo: IV - cumprir com exatidão as 

decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar 

embaraços à sua efetivação; § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e 

VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem 

prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao 

responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo 

com a gravidade da conduta.” Assim, considerando-se que o valor da 

causa é irrisório em comparação ao porte da União, diante da manifesta 

gravidade do caso por veicular verbas alimentares e da repercussão 

negativa do descumprimento da decisão judicial, por abalar a credibilidade 

no funcionamento das instituições públicas, bem ainda pela indiferença, 

pelo menosprezo e o descaso reiterado do Poder Executivo para com as 

decisões emanadas do Poder Judiciário, fixo, desde já, multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça, em 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO 

SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 9.540,00 (nove mil, 

quinhentos e quarenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do Estatuto 

Processual Civil, a ser CUSTEADA PELO GERENTE EXECUTIVO DO INSS 

DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela implantação 

dos benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as 

vezes, multa que será exigível caso não cumprida a presente decisão 

judicial no prazo de 30 (trinta) dias, servindo a presente como 

ADVERTÊNCIA a que se refere o § 1º, do mesmo art. 77, do citado diploma 

legal. ADVIRTA-SE ao GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP de que o 

descumprimento da presente decisão poderá ser punida como ato 

atentatório à dignidade da justiça, na inteligência do § 1º, do art. 77, do 

NCPC, desde já fixada no importe de 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO 

SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ R$ 9.540,00 (nove mil, 

quinhentos e quarenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do mesmo 

Estatuto Processual Civil, sem prejuízo de eventuais sanções criminais 

(crime de desobediência), civis (improbidade administrativa) e 

processuais. Esclareça-se ao GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP e 

à Procuradoria Federal Especializada (INSS) do Estado de Mato Grosso 

que a multa fixada não se trata da corriqueira execução indireta por meio 

de multa civil diária, cabível somente às partes do processo, mas de multa 

por ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, passível de incidir a 

terceiros por se tratar de sanção dirigida a qualquer pessoa que de 

qualquer forma participa do processo e deixa de cumprir com exatidão as 

decisões jurisdicionais ou cria embaraços à sua efetivação, nos precisos 

termos do art. 77, “caput” e inciso IV, do NCPC. Não implantado o benefício 

de forma voluntária pelo INSS, incidente a multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça, não havendo recurso contra esta ou, havendo, 

julgado improcedente, deverá o GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, 

SR. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela implantação dos 

benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as vezes, 

efetuar o pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias, podendo ela ser 

parcelada em até 10 (dez) vezes iguais, mediante boletos a serem 

emitidos pelo sítio eletrônico desta Corte de Justiça, em benefício do fundo 

de Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS. Não sendo paga a multa no 

prazo fixado, deverá ela ser inscrita como dívida ativa do Estado de Mato 

Grosso, executada sob o rito da Lei 6.830/80 com destinação igualmente 

ao fundo retro mencionado (Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS), 

em obediência ao § 3º, do art. 77, do NCPC. Intime-se, PESSOALMENTE, 

em caráter de urgência, da presente decisão, o GERENTE EXECUTIVO DO 

INSS DE SINOP, SR. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela 

implantação dos benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem 

lhe fizer as vezes. No tocante à atualização dos valores atrasados, 

determino seja observado o precedente fixado pelo Supremo Tribunal 

Federal no RE nº 870.947/SE, em sede de repercussão geral, ou seja, por 

se tratar de relação jurídica não-tributária, bem como o recente decisório 

do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG, em sede de 

recurso repetitivo, com atualização monetária pelo INPC (Sistema Jusprev II 

- Previdenciário I+TR(07/09)+INPC), em respeito ao princípio constitucional 

da isonomia, e juros moratórios na forma do 1º-F da Lei 9.494/97, na 

redação da Lei 11.960/09, ambos a contar do vencimento de cada 

prestação devida. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de Súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas), com fulcro nos §§ 2º e 3º, 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. ADVIRTA-SE ao douto causídico da parte autora de que 

o cumprimento da sentença ou execução dela em índices e parâmetros 
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diversos do acima estabelecido também será punido como ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, pois que deixa de cumprir com 

exatidão as decisões jurisdicionais e cria embaraço à sua efetivação, 

cabendo ao magistrado fixar multa de até 20% (vinte por cento) do valor 

causa, ou, se irrisório ou inestimável, de até 10 (dez) vezes o valor do 

salário mínimo, sem prejuízo de sanções criminais, civis e processuais, 

tudo na determinação do art. 77, inciso IV, §§§ 1º, 2º e 5º, do NCPC, 

servindo a presente como ADVERTÊNCIA a que se refere o § 1º, do 

mesmo art. 77, do citado diploma legal “Art. 77. Além de outros previstos 

neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: IV - cumprir com 

exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não 

criar embaraços à sua efetivação; § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, 

o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua 

conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 

2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à 

dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, 

civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por 

cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. § 5o 

Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 

2o poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.” 

Deixo de condenar o polo passivo nas custas processuais, ante a isenção 

prevista no art. 8º, § 1º, da Lei 8.620/93 c.c. o art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/01 e o art. 460 da CNGC/TJMT. Deixo de remeter os autos 

para reexame necessário ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1.000 (um 

mil) salários-mínimos, art. 496, § 3º, inciso I, do NCPC. Nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo Provimento nº 41/2016, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Expeça-se o 

necessário para o pagamento dos honorários periciais do médico perito. 

Intime-se o médico perito a respeito desta decisão e para informar os 

dados bancários para levantamento dos honorários periciais no prazo de 

05 (cinco) dias, caso necessário. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 21 de 

maio de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001096-33.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. N. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. N. R. D. S. (REQUERIDO)

R. B. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (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 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

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 certidão de decurso de prazo de id. 13372303. COLÍDER, 24 de maio de 

2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 38561 Nr: 694-52.2006.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUGUI SPORT`S COMERCIO DE MATERIAIS 

ESPORTIVOS LTDA -M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 Ante o exposto, julgo EXTINTO o presente feito com fundamento no art. 

924, inciso 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.Caso a 

condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido 

pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso 

I do § 3º, do citado art. 85 do NCPC, a fixação do percentual de honorários 

deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa 

subsequente, e assim sucessivamente, consoante o disposto no § 5º do 

mesmo art. 85 do NCPC.Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias(...).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 44294 Nr: 1170-56.2007.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA MUNIZ TOMIYOSHI, MILTON 

HIROMASSA TOMIYOSHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, DAYANE SOUSA GÓES - 

OAB:13.087-A, Gervásio Fernandes Cunha Filho - OAB:SP/124.217, 

LUCIANO PORTEL MARTINS - OAB:7497/MT, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 Vistos.

Diante da possibilidade de modificação do decisório, intime-se a parte 

embargada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do art. 1.023, § 2º, do NCPC.

Sobrevindo a manifestação ou decorrido o prazo sem ela, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 23234 Nr: 168-37.1996.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERNANDO GONÇALVES DE 

OLIVEIRA, VICENTE GONÇALVES DE OLVEIRA JUNIOR, ANA MARIA 

GONÇALVES DE OLIVEIRA FACCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 Vistos.

Diante da possibilidade de modificação do decisório, intime-se a parte 
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embargada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do art. 1.023, § 2º, do NCPC.

Sobrevindo a manifestação ou decorrido o prazo sem ela, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83756 Nr: 1119-35.2013.811.0009

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DE SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA DA COSTA, CONSÓRCIO 

NACIONAL HONDA, GRUPO COMETA COLÍDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8014/MT

 Vistos.

 Ante o teor da manifestação do ente ministerial às fls. 53/54, e da certidão 

de penhora no rosto dos autos à fl. 57, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito.

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.: 97549 Nr: 499-18.2016.811.0009

 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: BANCO HONDA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO BATISTA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53237 Nr: 676-89.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUCIANO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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.: 52258 Nr: 2975-73.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVERSUT & SVERSUT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:MT/15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Zavareze - 

OAB:OAB/MT 10.149

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48964 Nr: 2757-79.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Tietz - OAB:MT 

9.082, CLAUDIO LEME ANTONIO - OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86851 Nr: 336-09.2014.811.0009

 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: CLOVES MASCARENHAS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão, conforme certidão retro, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo, com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80651 Nr: 1660-05.2012.811.0009

 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 DA CONCEIÇÃO ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 
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OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão, conforme certidão retro, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo, com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57918 Nr: 2202-57.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE DE CASTRO - ME, IRENE DE CASTRO, 

JOSÉ GUEDES DO VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 8.194-A, Tathiane Lemos Ibanez Barbosa - 

OAB:5634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Assim, 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 artigo 485, § 1º, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83631 Nr: 987-75.2013.811.0009

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pleito retro da parte autora, haja vista que a parte requerida 

ainda não foi citada, conforme certidão de fl. 53.

Assim, 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 artigo 485, § 1º, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80294 Nr: 1258-21.2012.811.0009

 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: ELIZABETE GOMES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, FREDERICO STECCA CIONI - OAB:54275/PR, 

RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em face do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, o presente feito deverá seguir o seu trâmite.

Assim sendo, intimem-se as partes para ciência do retorno dos autos bem 

como para requerer o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Transcorrido o prazo, e não havendo requerimentos, certifique-se e 

arquivem-se com as devidas anotações necessárias.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55543 Nr: 122-23.2011.811.0009

 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: JONAS DOS REIS CASSIANO DA SILVA

 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:

 Vistos.

Em face do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, o presente feito deverá seguir o seu trâmite.

Assim sendo, intimem-se as partes para ciência do retorno dos autos bem 

como para requerer o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Transcorrido o prazo, e não havendo requerimentos, certifique-se e 

arquivem-se com as devidas anotações necessárias.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55836 Nr: 338-81.2011.811.0009

 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: GKM, GISLEI APARECIDA KERI

 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:

 Vistos.

Em face do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, o presente feito deverá seguir o seu trâmite.

Assim sendo, intimem-se as partes para ciência do retorno dos autos bem 

como para requerer o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Transcorrido o prazo, e não havendo requerimentos, certifique-se e 

arquivem-se com as devidas anotações necessárias.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81256 Nr: 2319-14.2012.811.0009

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGETS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDPZ, JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 Vistos.

Postergo, por ora, a análise do pedido da parte embargante e converto a 

decisão em diligência.

A alegada hipossuficiência da parte embargante não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
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natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-a, por meio de seu 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, a fim de se 

aferir eventual hipossuficiência, pois o fato de a mesma ser estudante não 

a inibe de trabalhar e auferir renda.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, 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.

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 91772 Nr: 490-90.2015.811.0009

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. CONSTRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante o teor dos pedidos e/ou juntada de documentos retro, intime-se a 

parte contrária para, no prazo de (cinco) dias, se manifestar, bem como 

requerer o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86133 Nr: 3540-95.2013.811.0009

 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: JEORGE ALVES ARANHA

 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.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação, havendo a concordância tácita do INSS.

Dessa forma, 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 ao pagamento de custas, despesas 

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

cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar 

de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 

2º, 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.

 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.: 97203 Nr: 222-02.2016.811.0009

 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: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 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.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95796 Nr: 3152-27.2015.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E ALLAN MARCAL, EVANDRO ALLAN 

MARÇAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:OAB/MT 13.311, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19483/0-MT

 Vistos.

A parte exequente informou o pagamento do débito, requerendo a 

extinção do feito e a juntada do instrumento de mandato.

Considerando a quitação do débito objeto da presente ação de execução 

fiscal, a extinção do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, defiro a juntada do instrumento de mandato e julgo 

EXTINTO o presente feito com fundamento no art. 924, inciso 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; ou

e) 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.

Caso a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico 

obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no 

inciso I do § 3º, do citado art. 85 do NCPC, a fixação do percentual de 

honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa 

subsequente, e assim sucessivamente, consoante o disposto no § 5º do 

mesmo art. 85 do NCPC.

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, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 41674 Nr: 3072-78.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CHARLES

 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:

 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.: 11220 Nr: 57-34.1988.811.0009

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÍZIO ZIMERMANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Terezan P. Barbosa 

Tavares Stábile - OAB:MT-3502-B, Héber Amilcar de Sá Stábile - 

OAB:3283-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da possibilidade de modificação do decisório, intime-se a parte 

embargada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do art. 1.023, § 2º, do NCPC.

Sobrevindo a manifestação ou decorrido o prazo sem ela, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 651 Nr: 702-10.1998.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA IDALOUVIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fausto Nobres da Silva - 

OAB:7028-MS

 Vistos.

Diante da possibilidade de modificação do decisório, intime-se a parte 

embargada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do art. 1.023, § 2º, do NCPC.

Sobrevindo a manifestação ou decorrido o prazo sem ela, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82688 Nr: 3722-18.2012.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOGLIATTO & FOGLIATTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE FREITAS 
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RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 Vistos.

A parte exequente informou o pagamento do débito, requerendo a 

extinção do feito e a juntada do instrumento de mandato.

Considerando a quitação do débito objeto da presente ação de execução 

fiscal, a extinção do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, defiro a juntada do instrumento de mandato e julgo 

EXTINTO o presente feito com fundamento no art. 924, inciso 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; ou

e) 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.

Caso a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico 

obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no 

inciso I do § 3º, do citado art. 85 do NCPC, a fixação do percentual de 

honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa 

subsequente, e assim sucessivamente, consoante o disposto no § 5º do 

mesmo art. 85 do NCPC.

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, 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.: 51512 Nr: 2235-18.2009.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLMDS, MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE RODRIGUES DE FREITAS 

- OAB:OAB/MT 13.101

 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.: 100711 Nr: 2668-75.2016.811.0009

 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: IVANI SOUZA COLOMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINDO GALENO ALVES, ELIANE DOS 

SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000831-94.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ORACINA ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000831-94.2018.8.11.0009. AUTOR: ORACINA 

ALVES DOS SANTOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

COLIDER Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para 

o fim de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Colíder a 

fornecer a realização de cirurgia de prótese total do quadril esquerdo à 

paciente ORACINA ALVES DOS SANTOS, portadora de osteoartrose 

avançada do quadril esquerdo (CID M16.1). Em resposta ao ofício enviado 

pela Defensoria Pública desta Comarca (id. 13188914 - pág. 3), a 

Secretaria Municipal de Saúde informou que o Município não possui médico 

ortopedista para esta especificidade. Daí a parte requerente pleiteia a 

concessão da tutela de urgência para que a parte requerida providencie o 

fornecimento do(s) procedimento(s) cirúrgico(s) prescrito(s). 

Requisitou-se parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para exame do 

pedido de tutela de urgência (id. 13307884), o qual sobreveio e foi 

acostado aos autos (id. 13339019). II - FUNDAMENTAÇÃO Não obstantes 

os valiosos argumentos da parte autora, não há como se acolher a tutela 

de urgência pretendida. A saúde é condição precípua, imanente e 

imperativa da propriedade que anima todos os organismos cuja existência 

evolui do nascimento até a morte, do estado de atividade incessante que 

os ilumina, qual seja, a vida. E, por princípio, a dignidade da pessoa 

humana, núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo, impõe 

aos poderes públicos a proteção e a promoção dos valores, bens e 

utilidades indispensáveis a uma vida digna, compondo a saúde o mínimo 

existencial, norma constitucional de densidade suficiente, imediatamente 

judicializável, nos dizeres de Kazuo Watanabe. A relevância da temática é 

tão densa que é ela – saúde – lastro forte dos fundamentos republicanos 

da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, dos valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político, todos 

inseridos logo no art. 1º da CRFB/88, fundamentos que norteiam o 

desenho de todo arcabouço jurídico-normativo, com posição topográfica 

reveladora de destaque, prioridade e importância. Tanto é assim que a 

saúde, além de direito humano de 2ª geração, é direito e garantia 

fundamental eleita como direito social no “caput” do art. 6º da CRFB/88, 

além de princípio fundamental que constitui objeto prioritário do Estado de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 243 de 588



Mato Grosso, assegurada pelo salário mínimo, pelas normas trabalhistas, 

pela competência comum de cuidado, competência concorrente de 

legislação pelos entes da federação e pela competência particular dos 

Municípios, consoante o art. 7º, incisos IV e XXII, art. 23, inciso II, art. 24, 

inciso XII, art. 30, inciso VII, da CRFB/88, art. 3º, inciso III, da CEMT e art. 2º 

da Lei 8.080/90. Por isso que a saúde conta com seção exclusiva na Carta 

Magna, inserta no “Título VIII - Da Ordem Social”, Capítulo II – Da 

Seguridade Social”, no particular “Seção III – Da Saúde”, com 

regulamentação detalhada a partir do art. 196, sendo esta igualmente a 

diretriz da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, delineada no 

“Título V – Do Desenvolvimento Econômico a Social”, “Capítulo I – Da 

Seguridade Social”, “Seção II – Da Saúde”. A par disso, o que a espelhar a 

inteligência acima declinada, o investimento estatal em saúde deve ser no 

mínimo, em cada ano, de 15% (quinze por cento) da receita líquida para a 

União, de 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos a que se 

refere o art. 155 e dos recursos de que tratam o art, 157, a alínea “a” do 

inciso I e do inciso II do “caput” do art. 159, todos da CRFB/88 para os 

Estados e o Distrito Federal, e de 15% (quinze por cento) da arrecadação 

dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o 

art. 158 e a alínea “b” do inciso I do “caput” e o § 3º do art. 159, todos da 

CRFB/88 para os Municípios e o Distrito Federal, sob pena de intervenção 

– uma das medidas mais drásticas em estado de exceção – e de crime de 

responsabilidade, na inteligência do art. 34, inciso VII, alínea “e”, art. 35, 

inciso III, c.c. o art. 198, § 2º, incisos I, II e III, e § 3º, incisos I, II e III, da 

CRFB/88 c.c. o art. 6º e art. 7º da LC 141/12 e art. 164, § 13, inciso I, 

alínea “a”, da CEMT: “Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no 

Distrito Federal, exceto para: VII - assegurar a observância dos seguintes 

princípios constitucionais: e) aplicação do mínimo exigido da receita 

resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações 

e serviços públicos de saúde. Art. 35. O Estado não intervirá em seus 

Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, 

exceto quando: III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita 

municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e 

serviços públicos de saúde; Art. 198. 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: § 2º A 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, 

anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos 

derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: I - no caso da 

União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não 

podendo ser inferior a 15% (quinze por cento); II - no caso dos Estados e 

do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se 

refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, 

alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos 

respectivos Municípios; III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o 

produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos 

recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. § 3º Lei 

complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, 

estabelecerá: I - os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º; II - 

os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde 

destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos 

Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a 

progressiva redução das disparidades regionais; III - as normas de 

fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas 

federal, estadual, distrital e municipal; Art. 6º Os Estados e o Distrito 

Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no 

mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos a que se 

refere o art. 155 e dos recursos de que tratam o art. 157, a alínea “a” do 

inciso I e o inciso II do caput do art. 159, todos da Constituição Federal, 

deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios. 

Art. 7º Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e 

serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da 

arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de 

que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, 

todos da Constituição Federal. Art. 164 Os projetos de lei relativos ao 

plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos 

créditos adicionais serão apreciados pela Assembleia Legislativa, sendo 

aprovados por maioria absoluta dos seus membros. § 13 Para fins do 

disposto nos §§ 10 e 11 deste artigo, a execução da programação 

orçamentária das emendas parlamentares será: I - aplicada, SOB PENA DE 

IMPLICAR EM CRIME DE RESPONSABILIDADE, nas seguintes áreas e nos 

respectivos percentuais mínimos: a) 12% para a saúde;” (sem destaques 

no original). No respeitante, a par da divisão de competências 

constitucionais, da forma descentralizada, regionalizada e hierarquizada 

em níveis de complexidade crescente do Sistema Único de Saúde, a 

obrigação é solidária entre os entes da federação, o que explícito na Carta 

Magna, como visto, sendo esta a mesma interpretação do Supremo 

Tribunal Federal no RE 855.178, em sede de repercussão geral: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 

conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). De outro lado, sob a 

ótica do cidadão, a saúde é direito público subjetivo e, assim, constitui-se 

como dever do Estado a sua efetiva prestação e, em caso de negativa ou 

oferta irregular, possível a imputação de improbidade administrativa por 

aparente violação da legalidade, na dicção do art. 196 da CRFB/88 c.c. o 

art. 2º, “caput” e § 1º, da Lei 8.080/90 e art. 11, “caput”, da Lei 8.429/92: 

“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.” “Art. 2º A saúde é 

um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado 

de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação.” “Art. 11. Constitui ato de improbidade 

administrativa que atenta contra os princípios da administração pública 

qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:” O 

art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece que a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de 

o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. Não obstante a paciente estar devidamente regulada, bem como 

o procedimento cirúrgico pleiteado ser fornecido pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), não há como se acolher, por ora, o pedido liminar. No 

particular, em consonância com o parecer do Núcleo de Apoio Técnico 

(NAT - id. 13339019), não restou demonstrada nos laudos, prontuários e 

documentos médicos a doença alegada, tampouco a imprescindibilidade do 

procedimento cirúrgico, não havendo se falar, portanto, em quadro clínico 

de urgência médica: “1. Não foi apresentado nos autos algum quadro 

clínico de urgência médica. Sabemos que a osteoartrose é uma doença 

crônica degenerativa não fatal. Não foram anexados exames que 

comprovem a doença.” .Assim, ao menos em sede de cognição sumária, 

não estão presentes a probabilidade de o direito existir e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: 

a) INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por não haver 

demonstração, ao menos por ora, da probabilidade de o direito existir e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

art. 300, “caput”, do NCPC. b) DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça em favor da parte autora, presumida a hipossuficiência pela 

postulação pela Defensoria Pública, na forma do art. § 3º, do art. 99, do 

NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Intimem-se da presente decisão e, por 

meio do mesmo mandado, citem-se os requeridos para CONTESTAR a 

ação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335 do NCPC), consignando-se 

expressamente a advertência a que se refere o art. 344 do citado diploma 

normativo. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, 

documentos, fatos ou argumentos novos, intime-se a autora para 

impugnação, no prazo legal. Decorridos os prazos, certifique-se. 

Cientifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Colíder, 23 de maio de 2018.

2ª Vara
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99105 Nr: 1549-79.2016.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE APARECIDA POMPOLIM GARCIA COLICHIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAPOLEÃO DE ALENCAR NETO, ANA MARIA 

ALVES DE ALENCAR, CAIO AUGUSTO ALVES DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 Autos nº: 1549-79.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 99105.

Vistos, etc.

I – Tendo em vista que, a conciliação, além de fomentar a pacificação 

social dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, 

possibilitando as partes à formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses, diante da redesignação de audiência de conciliação nos autos 

em apenso Código Apolo n° 99681 (fl.272 daqueles autos), DETERMINO a 

SUSPENSÃO DO FEITO até a data marcada para a solenidade 

redesignada.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder, 23 de maio de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50787 Nr: 1488-68.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMICIA FELIX BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO o d. patrono exequente DR. ROGÉRIO LAVEZZO- OAB/MT. 

5.709, para no prazo legal, pugnar o que de direito nos autos supra.Tudo 

conforme decisção de fls, 139/139v. À disposição na secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81891 Nr: 2893-37.2012.811.0009

 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: MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB:11.875

 Autos nº: 2893-37.2012.811.0009.

Código do Apolo: 81891.

Vistos, etc.

1) As circunstâncias da causa e a natureza jurídica da parte requerida 

evidenciam ser improvável a transação. Assim, sem prejuízo de tentativa 

de conciliação no início da audiência de instrução e julgamento (artigo 359 

do CPC), passo a sanear o processo desde logo, nos termos do artigo 

357, CPC.

2) Não há questões processuais pendentes a serem decididas, uma vez 

que as partes estão bem representadas e não há qualquer nulidade a ser 

sanada.

 3) Acerca da produção de provas, entendo imprescindível a produção de 

prova testemunhal, bem como a colheita do depoimento pessoal das 

partes.

FIXO como pontos controvertidos: a) o período em que as partes 

conviveram em união estável; e b) quais os bens foram adquiridos durante 

a união estável.

4) DESIGNO audiência de instrução para o dia 11 de julho de 2018, às 

14h30min, devendo as partes, caso queiram, apresentar rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio dos advogados das partes (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz).

Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Colíder, 17 de maio de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81991 Nr: 2993-89.2012.811.0009

 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 DE LOURDES SANTIAGO PEDRO

 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:

 [...] Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Auxílio-Doença c.c 

Aposentadoria por Invalidez c.c Amparo Social ao Portador de eficiência 

formulado por Maria de Lourdes Santiago Pedro contra o Instituto Nacional 

do Seguro Social- INSS em face da ausência dos requisitos legais, 

JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do NCPC, por ser beneficiária da 

Justiça Gratuita, na forma da lei. Após o trânsito em julgado devidamente 

cer t i f i cado,  ARQUIVE-SE,  observadas  as  fo rma l idades 

legais.P.R.I.C.Colíder/MT, 17 de maio de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82080 Nr: 3096-96.2012.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. FELIX PEREIRA & CIA LTDA, SILVIO FELIX 

PEREIRA, LEONTINA MARIA FELIX PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR - 22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A, 

GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - OAB:PR - 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Assim sendo, JULGO EXTINTO o feito proposto por Banco do Brasil 

S/A, em desfavor de S. Felix Pereira e Cia Ltda, Silvio Felix Pereira e 

Leontina Maria Felix Pereira, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código 

Processual Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO e, uma vez pagas as 

custas eventualmente remanescentes, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.Colíder, 19 de maio 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86557 Nr: 64-15.2014.811.0009

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREVI-LÍDER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL, MASSAO YAGUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIA ALVES DE MOURA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS ALBERT SCHIMIDT - 

OAB:MT 8091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B, EMILIO CARLOS GOMES DA FONSECA - 

OAB:16714-A-MT

 Autos nº: 64-15.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 86557.

Vistos etc.

1 - Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos pela parte embargante 

em face da r. sentença proferida às fls. 157-159.

Alega a embargante que, ao proferir a r. sentença nos autos que julgou 

procedente os embargos de execução e declarou nula a execução nos 

autos de código nº 46777, houve omissão no tocante ao pagamento dos 

valores retroativos do benefício desde a liminar deferida.

É, em síntese, o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I e II, do CPC 

permite a promoção dos embargos declaratórios para esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir omissão de ponto 

ou questão existente em qualquer decisão judicial.

Vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

 Compulsando os autos verifico que não há na sentença objurgada 

nenhuma das hipóteses autorizadoras para promoção dos embargos de 

declaração, ou seja, inexiste omissão ou qualquer outro vício delineado no 

artigo 1.022, do NCPC. A questão envolve erro ou acerto do Juízo sobre a 

apreciação do pedido, o que reclama outra espécie de recurso para o seu 

desenrolar.

 Com efeito, Rodrigo Mazzei salienta que “haverá contradição quando 

dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, 

uma capaz de superar a outra”.

Ademais, “também não se cogita contradição da decisão com que foi 

aferido no exame de conteúdo probatório dos autos, pois, na hipótese, 

está se permitindo critério de valoração probante, e não de antagonismo 

no conteúdo decisório – situação que se encarta em análise de eventual 

error in judicando, possibilidade não albergada pelos embargos de 

declaração“ (STJ, Resp 1099820/SP, 3ª T., rel. Min. Massami Uyeda, j. 

03.03.2011, DJe 17.03.2011).

Ressalto, outrossim, que qualquer irresignação do interessado em relação 

à decisão prolatada deve ser objeto de recurso cabível na espécie, uma 

vez que a via ora eleita não se mostra adequada para tanto.

Ante o exposto, RECEBO, todavia, REJEITO ‘in tontum’, os embargos 

declaratórios apresentados.

2 – Cumpra-se integralmente a r. sentença de fl. 157-159.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 21 de maio de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80608 Nr: 1605-54.2012.811.0009

 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: PAULO SERGIO DA SILVA, IVONETE ALVES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDAobs. PARA 

INTIMAÇÃO DIÁRIO - OAB:12333

 INTIMAÇÃO dos advogados para que no prazo legal manifeste-se sobre o 

retorno dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83014 Nr: 361-56.2013.811.0009

 AÇÃO:  Proced imentos  Traba lh is tas->Proced imen to  de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON JOSÉ MOCCI GAIARDONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 INTIMAÇÃO dos advogados para que no prazo legal manifeste-se sobre o 

retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 45913 Nr: 2729-48.2007.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELITO MIRANDA DAS VIRGENS, NELSON GOMES 

DA SILVA, WILSON GOMES DA SILVA, WILTON GOMES DA SILVA, 

FÁTIMA DE LOURDES SALATA DA SILVA, WALTER GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON GOMES DA SILVA, WILSON GOMES 

DA SILVA, FÁTIMA DE LOURDES SALATA DA SILVA, NEUZA GOMES DA 

SILVA, MILTON ROLIM FERNANDES, WALTER GOMES DA SILVA, WILTON 

GOMES DA SILVA, JOSIANE GOMES WANDSCHEER, ELIZABETE 

APARECIDA FERREIRA DA SILVA, MARCO ANTONIO GOMES FERREIRA, 

ANTONIO GOMES DA SILVA FILHO, ROGER DALTRINEI GOMES DA SILVA, 

RAUFI DOUGLAS GOMES DA SILVA, GISLAINE GOMES WANDSEHEER, 

AURELITO MIRANDA DAS VIRGENS, NILBERTO GOMES WANDSEHEER, 

EMERSON LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, JANDERSON MEMÓRIA RAMOS - OAB:16.953, MANOEL 

FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT, SIMONI REZENDE DE PAULA 

- OAB:14205/MT, WILSON ROBERTO MACIEL - OAB:5.983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:, EDSON FRANCISCO DONINI - OAB:8406/MT, MANOEL 

FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, através do recolhimento da guia a ser emitida no site de tribunal de 

justiça do estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), devendo o 

comprovante do recolhimento ser juntado nos autos. Pois o endereço da 

JOSIANE GOMES não tem serviço de correios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87310 Nr: 736-23.2014.811.0009

 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: NAIR VIEIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 101238 Nr: 3052-38.2016.811.0009

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON APARECIDO ROSSETO - 

OAB:OAB/MT 12.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VERONICE DÓRIAS RIBEIRO, Filiação: 
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Neildo Dórias e de Carmelia de Oliveira, data de nascimento: 23/10/1977, 

brasileiro(a), natural de Colíder-MT, solteiro(a), do lar. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Em 18 de novembro de 1994, o requerente casou-se 

com a requerida, sob o regime de Comunhão Universal de Bens, junto ao 

Cartório do 2º ofício, desta cidade e Comarca de Colíder/MT., A referida 

união perdurou ate o ano de 2002, quando a requerida abandonou o lar, 

sem deixar noticia, tomando rumo ignorado. Não adquiriram nenhum bem, 

dessa forma, não havendo mais nenhuma ligação de sentimento entre o 

casal, não há porque se perpetuar tamanho constragimento, e o 

impedimento legal para que o requerente possa constituir novo casamento.

Despacho/Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃO.CUMPRA-SE conforme o 

despacho/decisão/sentença anteriormente proferida.Tendo em vista o 

número reduzido de servidores na secretaria desta vara, determino que a 

cópia da(o) sobredita(o) despacho/decisão/sentença sirva como 

MANDADO e OFÍCIO, no que couber.ÀS PROVIDÊNCIAS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nair Santos 

Rockenbach, digitei.

Colíder, 24 de maio de 2018

Rosangela Block Banazeski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 47350 Nr: 1144-24.2008.811.0009

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para no prazo legal, 

providenciar a publicação do Edital de Citação expedido no presente feito, 

bem como comprovar a sua publicação nos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83017 Nr: 364-11.2013.811.0009

 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: MARIA CERQUEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO APARECIDO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AMARILDO APARECIDO LEITE, Cpf: 

35278862149, Rg: 0678.858, Filiação: Domiciliano Leite dos Santos e de 

Isabel Rodrigues Leite, data de nascimento: 27/04/1963, brasileiro(a), 

natural de M. de Diamante do Norte-PR, separado(a) judicialmente, 

comerciário. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos. Acolho o pleito de fls. 33/33-verso, razão 

porque DETERMINO: I - PROCEDA-SE à pesquisa junto aos Sistemas 

disponíveis por esse Juízo, a fim de localizar o possível endereço do 

executado. II – Restando infrutífera a diligência acima, OFICIE-SE a Receita 

Federal, Rede Cemat e Brasil Telecom, para que informem a existência de 

endereço em nome do requerido. III - Em sendo localizado endereço atual, 

CITE-SE o requerido, encaminhando-se Carta Precatória, se necessário. IV 

- Restando as diligências acima infrutíferas, CITE-SE o requerido via edital, 

e, transcorrido o prazo para resposta “in albia”, desde já nomeio o Núcleo 

de Práticas Jurídicas da Facider – FACIJUR, para patrocinar a defesa do 

requerido. 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, Myrna Nayara Queiroz 

Leite Viana, digitei.

Colíder, 24 de maio de 2018

Rosangela Block Banazeski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82574 Nr: 3632-10.2012.811.0009

 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: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA COLÍDER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3844/MT

 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.: 80309 Nr: 1273-87.2012.811.0009

 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: SSDP, DSDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSRED, AGM, LRDPS, RDSR, MDSR, LDSRJ, 

LHRDP, IDSR, OSR, MAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Donadia - 

OAB:17248, José Francisco Nunes - OAB:MT 3352, JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97809 Nr: 673-27.2016.811.0009

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ATMB, JB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - 

OAB:18.491/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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 42341 Nr: 3379-32.2006.811.0009
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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: RENATO FRANZON SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL PEREIRA SOARES - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Marques dos Santos - 

OAB:OAB-21071/O, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53611 Nr: 1039-76.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ITACIARA MOTORS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samuel de Campos Widal Filho 

- OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO o d. patrono exequente Dra. LAURA GABRIELA B. DOS 

SANTOS - OAB/MT. 18077, para que no prazo de 05(cinco) dias recolha 

a t r a v é s  d o  e n d e r e ç o 

eletrônico(www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutentic

acaoSelo.aspx) a diligência do Sr.Oficial de Justiça, a fim de cumprir o 

mandado de PENHORA/AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃOexpedido nos autos 

supra conforme solicitado as fls, 83/84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80326 Nr: 1293-78.2012.811.0009

 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: NAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLB, AAB, CAB, FAB, MNAB, GHBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da Advogada Dra. Liliane Casadei, para no prazo de 

05(cinco) dias, depositar a diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento da ordem judicial de fls. 85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 42479 Nr: 3489-31.2006.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VICENTE FRANCO, JOSÉ RIBEIRO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON RIBEIRO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, para, no prazo 

de 05 dias, manifestar nos autos acerca da certidão negativa de fls. 74, 

requerendo o necessário ao prosseguimento do feito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109669 Nr: 166-95.2018.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI CLEI DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 166-95.2018.811.0009 – Código nº. 109669.

Despacho

Vistos, etc.

1) PROCEDA-SE ao cálculo da pena, ABRINDO-SE VIS-TA, as partes para 

manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias.

2) DESIGNO audiência admonitória para dia 30 de maio de 2018, às 

14h30min.

 3) INTIME-SE o reeducando para comparecer à audiência designada, bem 

como para que constitua advogado ou, caso alegue não ter condições 

financeiras para tanto, seja informado de que será assistido pela 

Defensoria Pública.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Colíder/MT, 14 de abril de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 85472 Nr: 2869-72.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS BOSSA, PABLO JOEL FERREIRA 

BOSSA

 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

 Autos nº. 2869-72.2013.811.0009 – Código nº. 85472

Despacho

Vistos, etc.

1) HOMOLOGO a desistência das testemunhas Aline Daiane Duarte e Luiz 

Antônio Costa, conforme requerido pela Defesa à fl. 360.

2) Analisando o CD de fl. 195 e os arquivos de mídia desta vara, verifiquei 

que não consta oitiva da testemunha de defesa Rosa Maria Ferreira.

Assim, DEFIRO o último parágrafo do requerimento ministerial de fl. 361.

3) Após, ABRA-SE vista as partes para apresentação de memoriais finais.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDENCIAS.

 Colíder-MT, 18 de maio de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111408 Nr: 1324-88.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY APARECIDA ALMEIDA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948

 Autos n°. 1324-88.2018.811.0009 – Código n°. 111408

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 07 de junho de 2018, 

às 14h30min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 07 de maio de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 93971 Nr: 2054-07.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 248 de 588



 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO JACOMO BAPTISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082

 INTIMAÇÃO da defesa acerca da expedição das cartas precatórias para 

inquirição da testemunha Emerson Luiz Servello para a Comarca de Alta 

Floresta/MT e das testemunhas Assis Daniel de Souza e Gilvam Vilarinho 

da Silva para a Comarca de Teresina-PI.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 85472 Nr: 2869-72.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS BOSSA, PABLO JOEL FERREIRA 

BOSSA

 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 do advogado de defesa para manifestar se insiste ou não na 

oitiva da testemunha Rosa Maria Ferreira.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 92344 Nr: 9151-74.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVÁSIO TADEU DIAS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13.779-B

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) ACOLHO a 

justificativa apresentada reeducando em consonância com o parecer 

ministerial bem como a forma proposta para pagamento das parcelas 

vencidas. 2) Verifica-se que há nos autos os comprovantes das parcelas 

1, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, restando assim o comprovante da parcela 2, o 

qual atesta o reeducando já ter pago. Deste modo, DEFIRO o prazo de 5 

dias para que o reeducando junte o comprovante pago da parcela 2. No 

mais, sai o reeducando intimado a dar continuidade ao pagamento em 

duplicidade das parcelas mensais no período de Junho/2017 à Fev/2019, e 

depois, apenas uma parcela mensal até perfazer 36 parceladas 3) 

Analisando os autos verifico que não foi calculada a pena de multa 

aplicada ao apenado na sentença condenatória (vinte dias-multa), razão 

pela qual determino que PROCEDA-SE ao cálculo dos dias-multa, e 

INTIME-SE o reeducando para que efetue o pagamento, no prazo legal, sob 

pena de envio de fotocópias das peças necessárias à Procuradoria Geral 

do Estado - PGE. CUMPRA-SE”.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 003/2018 GAB.

Dispõe sobre a instalação de Mutirão de Executivos de Pena em regime 

inicial fechado na 2ª Vara Cível na Comarca de Comodoro-MT.

 O Exmo. Sr. Dr. ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR, MM. Juiz 

de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Comodoro-MT, 

no uso de suas atribuições legais, e

 CONSIDERANDO ser poder-dever de o magistrado zelar pelo devido 

andamento dos feitos sob sua jurisdição;

 CONSIDERANDO a instituição do projeto "Acelerar, mas efetivar", 

instituído por este Magistrado subscrevente, que visa a celeridade na 

prestação jurisdicional;

 CONSIDERANDO a necessidade de se verificar a situação processual 

dos executivos de pena com regime fixado em inicial fechado, 

notadamente ante a ausência de Defensor Público na Comarca, visando a 

efetivação do devido processo legal, evitando-se prorrogação de 

encarceramentos desnecessários, alinhando-se entendimentos jurídicos 

quanto a fiscalização e cumprimento da pena, em prol do completo alcance 

das finalidades da pena, quais sejam, repreensão, retribuição e reinserção 

do apenado à sociedade.RESOLVE

 Art. 1º. FIXAR o dia 25/05/2018 para realização de Mutirão de Executivos 

de Pena em regime inicial fechado, a partir das 09h00min, na Sala de 

Audiências da Segunda Vara desta Comarca, diante da impossibilidade de 

ser realizada nas dependências da Cadeia Pública desta Urbe, por 

ausência de segurança adequada, conforme Ofício nº 100/CRC/DIR/2018.

Art. 2º. – DESIGNAR o Gestor Judiciário da Segunda Vara, Vara 

Especializada em Executivos de pena, Sr. Nicholas Selzler Klahold, para 

secretariar os trabalhos.

Art. 3º. – NOMEAR os doutos advogados Egídio Alves Rigo OAB nº 

23464-O/MT e Victor Henrique Rampaso Miranda OAB nº 20441-O/MT, 

conforme indicação da 26ª Subseção da OAB de Comodoro/MT (Ofício nº 

08/2018), para patrocinarem, voluntariamente, os interesses dos 

recuperandos que não possuírem condições de constituírem advogado 

particular, ante a ausência de defensor público na Comarca, durante todo 

o trabalho do mutirão.

Art. 4º. – CONVOCAR o presentante do Ministério Público, Dr. Felipe 

Augusto Ribeiro de Oliveira, para acompanhar os trabalhos, exercendo 

seu múnus público.

 Art. 5º. – DETERMINAR ao Senhor Gestor Judiciário da Segunda Vara, 

que faça a conclusão, cumprindo todos os atos processuais necessários 

ao andamento dos executivos de pena em regime inicial fechado, 

encaminhando-os à Sala de Audiências da Segunda Vara desta Comarca 

na data aprazada.

Art. 6º. – FIXE cópia desta portaria no átrio do Fórum, e em local visível na 

Secretaria da Segunda Vara.

 Publique-se. Cumpra-se. Remetendo-se cópia desta à Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, ao Ministério Público local, à 

Ordem dos Advogados do Brasil subseção local, à Cadeia Pública local e 

ao Juiz Diretor do Foro, para ciência.

P.R.I.C.

Comodoro – MT, 24 de maio de 2018.

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

Juiz de Direito

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000205-61.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO ERICO PIMENTEL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Numero 

do Processo: 1000205-61.2018.8.11.0046 Vistos. 1 - Nos termos dos 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, faculto ao Requerente 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, acostando o pagamento 

das custas e taxas judiciarias, sob pena de lhe ser aplicado o parágrafo 

único do artigo 321 do Código de Processo Civil. 2 - Com a juntada dos 

documentos, voltem-me conclusos. 3 - Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Comodoro/MT, 23 de maio de 2018. MARCELO SOUSA MELO 

BENTO DE RESENDE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000220-30.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIÃO BATISTA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

JOELANE ALVES DE FREITAS FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

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 o mandado de 

penhora e avaliação, devendo o depósito ser efetuado de acordo com o 

Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça 
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(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).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73761 Nr: 615-44.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A OAB/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13479-B/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 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 o exequente solicitou o prazo 

de 15 dias para dar continuidade ao feito, razão pela qual neste momento 

o feito será encaminhado ao decurso de prazo, aguardando manifestação 

do exequente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32115 Nr: 302-59.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMILSON FERREIRA VILELA, CAETANO 

ROTTILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL A. ORLANDINI - 

OAB:61132/PR, TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - OAB:26713PR

 Certifico e dou fé que impulsiono o presente feito intimando a parte ré 

para manifestar sobre a não localização da testemunha Ramon Ornelas 

Meneguci conforme certidão de fls. 264.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114963 Nr: 7370-16.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SUPLEY LABORATÓRIO DE ALIMENTOS E 

SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMA MEDICAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA MORETTO - 

OAB:288353

 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115441 Nr: 42-98.2018.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS, ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO DA SILVA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu por edital acerca do deferimento das 

medidas protetivas.

Resumo da Inicial: Trata-se de pedido de providências solicitado pela 

autoridade policial visando aplicar medidas protetivas em favor de : 

ZENAIDE RODRIGUES DOS SANTOS que teria sido vítima de violência 

doméstica praticada por seu genro MÁRCIO DA SILVA, conforme termo de 

declarações acostado em virtude de ter sido ameaçada.

Despacho/Decisão: Vistos. Trata-se de pedido de providências solicitado 

pela autoridade policial visando aplicar medidas protetivas em favor de : 

ZENAIDE RODRIGUES DOS SANTOS que teria sido vítima de violência 

doméstica praticada por seu genro MÁRCIO DA SILVA, conforme termo de 

declarações acostado em virtude de ter sido ameaçada. Tais medidas 

visam proteger a parte requerente, sendo que eventual dano sofrido pelo 

suposto agressor se justifica em razão que tal medida objetiva preservar a 

vida e a integridade física da suposta vítima, razão pela qual seu 

deferimento é medida de justiça. Sendo assim, Defiro as medidas 

protetivas em favor da vítima determinando que MÁRCIO DA SILVA não se 

aproxime a menos de 300 metros da vítima, familiares ou testemunhas do 

fato, devendo ainda se abster de contatar tais pessoas por qualquer meio 

de comunicação. Fica o autor do fato cientificado que, em caso de 

descumprimento das medidas estabelecidas, estará sujeito à prisão 

preventiva, nos moldes do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo 

Penal. No intuito de racionalizar o trabalho, a presente decisão serve como 

M A N D A D O. Intime-se o suposto agressor e a vitima do teor desta 

decisão. Cientifique-se o Ministério público acerca desta decisão. 

Comodoro, 8 de janeiro de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende 

Juiz de Direito. Representado a ser citado: MÁRCIO DA SILVA. Endereço: 

Município de Comodoro/MT, fone (65) 96905-4477 e (65) 9810-8797. 

Vítima a ser intimada: ZENAIDE RODRIGUES DOS SANTOS. Endereço: Rua 

Goiás, n. 877, bairro São Francisco, município de Comodoro /MT, fone (65) 

9616-5463.

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, 23 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.: 114957 Nr: 7369-31.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR RIGO PIOVEZAN

 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, vez que a diligência recolhida foi somente 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.: 105589 Nr: 3356-86.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI DE OLIVEIRA BICUDO 23607807949, LEVI 

DE OLIVEIRA BICUDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454

 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.: 68420 Nr: 1824-82.2014.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON PIRES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para providenciar o pagamento necessário junto ao 

setor de protocolo da Comarca de Rondonópolis para a devida distribuição 

da Carta Precatória, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovando neste 

Juízo a distribuição, pois conforme informado por aquela Comarca o 

pagamento de custas do distribuidor, que é particular, no valor de R$ 

41,40 não foi efetuado mesmo sendo mencionada a necessidade do 

referido pagamento no ato da emissão do boleto das guias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 102323 Nr: 1972-88.2017.811.0046

 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): B. DA SILVA AZEVEDO - CONSTRUTORA E 

TRANSPORTES - EPP, BRUNO DA SILVA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 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 recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado, tendo 

em vista a certidão do oficial de justiça de Ref: 20, 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.: 27707 Nr: 1827-47.2008.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE ALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:

 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, com o fim de intimar 

a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim de requerer(em) 

o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32222 Nr: 409-06.2010.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar 

a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim de requerer(em) 

o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32219 Nr: 406-51.2010.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER KLAHOLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar 

a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim de requerer(em) 

o que de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108328 Nr: 4616-04.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIDES RODRIGUES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE LIMA FERNANDES 

NETO - OAB:21536/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NAIDES RODRIGUES-ME, CNPJ: 

11749047000179. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido de fls. 110, em razão de ser 

incerto o local em que o executado deva ser encontrado, conforme 

certidão do oficial de justiça às folhas 97 dos autos.Cite-se o polo passivo 

por edital, para que responda a presente ação, no prazo de quinze (15) 

dias, se quiser, conforme requerido, atentando-se para as regras contidas 

nos artigos 256 do Código de Processo Civil.Fixo o prazo de 20 (vinte) 

dias para o edital.Consigne-se no edital que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344).Cumpra-se, expedindo 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, Shirley Regina Ribeiro, 

digitei.

Comodoro, 21 de maio de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110957 Nr: 5688-26.2017.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL LUCAS GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL LUCAS GERALDO, Cpf: 

03184542203, Rg: 1352117, Filiação: Simone Geraldo, data de nascimento: 

20/06/1994, brasileiro(a), natural de Mirante da Serra-RO, solteiro(a), 

açogueiro, Telefone 69 99284-1183. 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.
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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, Shirley Regina Ribeiro, 

digitei.

Comodoro, 24 de maio de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109540 Nr: 5129-69.2017.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE COMODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JASSON ALVES DA SILVA, Cpf: 

59286644191, Rg: 8091052517, Filiação: Regina de Fatima da Silva e 

Valmor Alves da Silva, data de nascimento: 04/05/1976, brasileiro(a), 

natural de Horizonte-RS, convivente, operador de maquinas, Telefone 65 

99644-8025. 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, Shirley Regina Ribeiro, 

digitei.

Comodoro, 24 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.: 92786 Nr: 3304-27.2016.811.0046

 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: ROQUE FRANCISCO SCHCHOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA IVONETE NERI FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - 

OAB:10299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação apresentado é 

intempestivo. Certifico ainda que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 VI da CNGC, impulsiono estes 

autos, com o fim de intimar a parte autora para, querendo, no prazo de 

legal, apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121761 Nr: 2827-33.2018.811.0046

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença que homologou acordo 

extrajudicial de alimentos, na qual o genitor se comprometeu a pagar 

31,45% do salário mínimo vigente.

Entretanto, a Exequente não formulou o pedido exordial acompanhado do 

título executivo judicial.

Nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, faculto ao 

Requerente emendar a inicial juntando a sentença prolatada no prazo de 

15 dias, sob pena de lhe ser aplicado o parágrafo único do artigo 321 do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104117 Nr: 2674-34.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 1 – Tendo em vista que a instrução do feito ainda não se encerrou 

designo audiência para o dia 29/08/2018 às 14:00 horas.

 2 – A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão 

serve como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício 

requisitório de testemunhas policiais militares, sendo que neste caso o 

presente documento será entregue ao comandante do policial militar.

 3 – Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114173 Nr: 7064-47.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE GOMES DA SILVA, 

EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO, LUCAS PESSOA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 (...) Ante ao exposto, e inexistindo mais motivos para que o réu 

permaneça recolhido à prisão, com fundamento no artigo 316 (1ª parte) do 

Código de Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva e decretada de 

concedo a LIBERDADE PROVISÓRIA em favor do acusado Evandro Silva 

do Nascimento, já qualificado nos autos, mediante as seguintes condições: 

a) para mudar de domicílio devera solicitar autorização prévia ao juízo; b) 

não se ausentar da comarca em que reside, por prazo superior a 08 (oito) 

dias, sem autorização judicial; c) abster-se de contatar a vítima, devendo 

manter-se afastada dela no mínimo por 300 metros, bem como de seus 

familiares, sendo ainda proibido o contato até mesmo por meio de telefone; 

d) deve se abster do cometimento de outras infrações penais. Expeça-se 

o alvará de soltura, salvo se por outro motivo o mesmo estiver preso. 

Intime-se a defesa para que informe o endereço do réu Eduardo Henrique 

Gomes da Silva no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61847 Nr: 3716-94.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DOS SANTOS DANTAS, KATIA COSTA 

TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB: 11877/MT, GILBERTO BORGES DA SILVA - 

OAB:58647

 Vistos.

Intimem-se as partes para que se manifestem acerca da certidão retro no 

prazo de 15 dias.

Após decurso do prazo, se não houver manifestação, autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 24 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 11265 Nr: 1313-70.2003.811.0046

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 252 de 588



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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA BEKAFARM LTDA, 

EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS SANTA GISELE LTDA, AGROPECURIA 

ECOFARM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO LESSA OU ARMANDO CÉSAR 

PINHEIRO DE LIMA, ODILSON COSTA DAS CHAGAS, ADHEMAR ALMEIDA 

VILHENA, GRUPO VILHENA, FERNANDO PETROVICS, PAULINO DE 

OLIVEIRA, GUSTAVO DE TAL E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON HUMBERTO SANTOS 

- OAB:71838/MG, FLÁVIO LÚCIO LOPES - OAB:8235-A/MT, LEOPOLDO 

LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B MT

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fls. 273, remetam-se os autos para a 

Defensoria Pública apresentar defesa dos requeridos citados por edital 

tão logo volte a oficiar um membro do aludido órgão na Comarca.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 24 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 92574 Nr: 3199-50.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. DO SUDOESTE - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABRAL OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME, 

MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA, ROSELI LUCIA CABRAL OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 VI da CNGC, impulsiono estes autos, com 

o fim de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca do resultado da 

requisição sendo que os documentos sigilosos estão guardados em 

pastas próprias e sigilosas perante a secretaria desta 1ª vara.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33298 Nr: 1484-80.2010.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA ROHR MOSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS PÓVOAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO LOADYR DA 

SILVA JUNIOR - OAB:6757-B MT

 1. As partes concordam com abertura de prazo de 30 para juntada de 

novos documentos acerca da legitimidade da parte requerida, em especial 

se a cirurgia foi feita pelo SUS ou de forma particular, decorrido tal prazo 

intimem-se as partes para que se manifestem em 10 dias.

2. Decorrido o prazo de 10 dias, desde já determino a intimação das partes 

para que apresentem alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 11541 Nr: 1487-79.2003.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 

ARQUITETURA E AGRONOMIA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOSSAI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:MT/7.881, ROBERTO CARLONI DE ASSIS - 

OAB:11291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino a intimação do executado e terceiro adquirente e interessados 

para que no prazo de 15 dias se manifestem sobre o pedido da 

Exequente, no sentido de ser declarada a referida fraude à execução em 

relação a alienação do imóvel.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39181 Nr: 196-29.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEEDS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO RUBENS FRANCO 

TEIXEIRA - OAB:MG 82357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, 

MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT/14.687, VALESKA FERNANDA DA 

CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 Vistos.

Defiro a penhora requerida no rosto dos autos do processo nº. 

0021443-51.2009.8.26.0047, da 2ª Vara Cível da Comarca de Assis/SP, no 

valor de R$ 147.821,09.

Defiro o pedido constante no último parágrafo das folhas 315. Expeça-se 

certidão de dívida para fins de inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito.

Intimem-se as partes acerca dessa decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38484 Nr: 3183-72.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUCUPIRA COMERCIAL DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação do Perito, intime-se a Executada para 

juntar aos autos os documentos essenciais para dirimir a controvérsia.

Defiro o levantamento de 50% dos honorários periciais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 92574 Nr: 3199-50.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. DO SUDOESTE - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABRAL OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME, 

MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA, ROSELI LUCIA CABRAL OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 92574.

Vistos.

Indefiro o pedido retro, uma vez que o recolhimento das custas de 

diligência do oficial de justiça é dever da parte e não do juízo.

Requereu informações a fim de que seja descoberto o endereço da parte 

ré - que ainda não cumpriu com sua obrigação - e juntou aos autos prova 

de que suas requisições restaram infrutíferas.

DEFIRO a busca de informações por meio do sistema INFOJUD ao 

endereço constante na Declaração de Imposto de Renda, DOI e DITR, 

sendo que nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento da requisição.

Após a ordem ser cumprida a parte autora será intimada do resultado da 

requisição sendo que os documentos sigilosos serão guardados em 

pastas próprias e sigilosas perante a secretaria desta 1ª vara.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 4 de maio de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000227-22.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADAILSON NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR OAB - PR57792 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000227-22.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: JOSE ADAILSON NUNES EXECUTADO: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por JOSÉ ADAILSON NUNES em face do 

INSS. Alega o autor que obteve êxito na ação que moveu contra o 

executado, sendo lhe concedido o beneficio de Aposentadoria Por 

Invalidez, autos sob nº 613-16.2011.811.0046 da Comarca de Comodoro, 

Estado do Mato Grosso, com sentença de procedência proferida em 

21.08.2017. Afirma ainda que o executado apresentou recurso de 

apelação em 14.11.2017, mas, não implantou o benefício até o momento, 

ou seja, o benefício concedido judicialmente não foi implantado. Decido. 

Analisando as alegações do autor se percebe que o processo nesta 

comarca ainda tramita em meio físico, sendo que o presente incidente 

deveria ter sido distribuído por meio do PEA conforme determina o artigo 

13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP 03/2018 abaixo transcrita: Art. 13. No 

Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da implantação 

do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, inclusive os 

respectivos incidentes processuais e as ações conexas, ainda que 

distribuídos por dependência posteriormente àquela data, exceto quando: 

Assim sendo, determino o arquivamento do feito com a devida intimação 

da parte autora para que, caso queira, cumpra o disposto no parágrafo 2º 

do referido artigo. § 2º Em caso de distribuição em desacordo com o 

previsto no caput deste artigo, o magistrado poderá determinar o 

arquivamento do processo, intimando-se a parte autora para providenciar 

a correta distribuição na forma física. P. I. Comodoro/MT, 24 de maio de 

2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000226-37.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ARCENIO DOMENE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CAETANO GOMES OAB - RO3269 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR FERREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000226-37.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: ARCENIO DOMENE EXECUTADO: LINDOMAR FERREIRA DA 

COSTA Vistos, etc. De proêmio, antes da análise dos pleitos da inicial, 

determino que seja carreado aos autos o comprovante da guia de 

recolhimento das custas, devidamente quitado, no prazo de 15 (quinze) 

dias sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 24 de maio de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61710 Nr: 3558-39.2012.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIVANIA OLIVEIRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEY MARTINS EVANGELISTA - 

OAB:12615-A/MT, LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - 

OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/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 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,32 (quatrocentos e treze reais e trinta e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 61/63. 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 único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61570 Nr: 3404-21.2012.811.0046

 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: ANA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÍVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230 MT, MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS MACHADO - 

OAB:4542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LOPES AUGUSTO - 

OAB:OAB/SP 239095

 Nos termos do artigo 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 taxas processuais no importe de R$ 

377,41 (trezentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 75/79. 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 taxa e preencher o valor da 

taxa. O sistema vai gerar o boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

Fórum aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113711 Nr: 6860-03.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 Fica o o advogado constituído, João Paulo de Júlio Piovezan, OAB/MT 

20.746-O, intimado a juntar procuração com poderes específicos para 

atuar na fase de execução penal, em 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 102455 Nr: 2047-30.2017.811.0046

 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: RAFAEL LEITE HEINSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Tendo em vista o despacho de ref: 32, impulsiono o presente feito com a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 254 de 588



finalidade de intimar as partes para, no prazo de 05 (cinco)dias, que será 

contado em dobro no caso do art. 186, CPC, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade 

de realização destas. Por fim, em consonância com o princípio da 

celeridade processual, intimem-se 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63011 Nr: 1123-58.2013.811.0046

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAOTOSHI TOKIMATO - 

OAB:4226

 Nos termos do artigo 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$ 

602,58 (seiscentos e dois reais e cinquenta e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls.34/37. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 469,29 (quatrocentos e sessenta e nove 

reais e vinte nove centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

133,29 (cento e trinta e três reais e vinte 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 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 o boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 62/2018-DF

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Ana Paula Paixão Geraldino, matrícula 

21751 , Analista Judiciário PTJ, designada Gestora Judiciári a do Juizado 

Especial Cível e Criminal desta Comarca, estará afastada de suas funções 

por motivo de folga comp ensatória, no dia 30 de maio de 2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora MARIA CÉLIA DE BRITO CAPATO, matrícula n. 

8467, Auxiliar Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária 

Substituta em Substituição Legal no Juizado Especial Cível e Criminal desta 

Comarca, no dia 30 de maio de 2018 ;

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

Jaciara-MT., 23 de maio de 2018

 Laura Doril êo Cândido

 Juíza de Direito e Diretor a do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001108-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CLEMENTINO CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de 

obrigação legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 

analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos. Outrossim, consignem-se às partes a realização de 

MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS MUNICIPAIS, entre os 

dias 04 a 08 de junho de 2018 das 12h às 19hs, no Fórum desta Comarca. 

Após, cite-se/intime-se a parte executada para comparecimento em 

audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da citação restar 

frustrada, independentemente de nova manifestação, intime-se o 

exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o 

Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a 

penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência visando à 

localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá ao 

Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 24 de maio de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001109-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARO ANSELMO BISPO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de 

obrigação legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 

analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos. Outrossim, consignem-se às partes a realização de 

MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS MUNICIPAIS, entre os 

dias 04 a 08 de junho de 2018 das 12h às 19hs, no Fórum desta Comarca. 

Após, cite-se/intime-se a parte executada para comparecimento em 

audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da citação restar 

frustrada, independentemente de nova manifestação, intime-se o 

exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o 

Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a 

penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência visando à 

localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá ao 

Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 
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crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 24 de maio de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001110-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA VAZ BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de 

obrigação legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 

analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos. Outrossim, consignem-se às partes a realização de 

MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS MUNICIPAIS, entre os 

dias 04 a 08 de junho de 2018 das 12h às 19hs, no Fórum desta Comarca. 

Após, cite-se/intime-se a parte executada para comparecimento em 

audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da citação restar 

frustrada, independentemente de nova manifestação, intime-se o 

exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o 

Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a 

penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência visando à 

localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá ao 

Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 24 de maio de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001112-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIZETE MARTINS NOGUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de 

obrigação legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 

analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos. Outrossim, consignem-se às partes a realização de 

MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS MUNICIPAIS, entre os 

dias 04 a 08 de junho de 2018 das 12h às 19hs, no Fórum desta Comarca. 

Após, cite-se/intime-se a parte executada para comparecimento em 

audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da citação restar 

frustrada, independentemente de nova manifestação, intime-se o 

exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o 

Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a 

penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência visando à 

localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá ao 

Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 24 de maio de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001117-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de 

obrigação legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 

analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos. Outrossim, consignem-se às partes a realização de 

MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS MUNICIPAIS, entre os 

dias 04 a 08 de junho de 2018 das 12h às 19hs, no Fórum desta Comarca. 

Após, cite-se/intime-se a parte executada para comparecimento em 

audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da citação restar 

frustrada, independentemente de nova manifestação, intime-se o 

exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o 

Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a 

penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência visando à 

localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá ao 

Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 24 de maio de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001118-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA GLORIA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de 

obrigação legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 

analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos. Outrossim, consignem-se às partes a realização de 

MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS MUNICIPAIS, entre os 

dias 04 a 08 de junho de 2018 das 12h às 19hs, no Fórum desta Comarca. 

Após, cite-se/intime-se a parte executada para comparecimento em 

audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da citação restar 

frustrada, independentemente de nova manifestação, intime-se o 

exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o 

Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a 

penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência visando à 

localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá ao 

Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 24 de maio de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001119-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de 

obrigação legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 

analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos. Outrossim, consignem-se às partes a realização de 

MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS MUNICIPAIS, entre os 

dias 04 a 08 de junho de 2018 das 12h às 19hs, no Fórum desta Comarca. 

Após, cite-se/intime-se a parte executada para comparecimento em 

audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da citação restar 

frustrada, independentemente de nova manifestação, intime-se o 

exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o 

Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a 

penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência visando à 

localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá ao 

Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 24 de maio de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000553-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANI SANTIN GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GOMES OAB - SC38331 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

ADELINO LUIZ MOREIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000553-90.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: JOSIANI SANTIN GOMES Vistos etc. Tendo em vista que a 

testemunha não foi devidamente intimada para a audiência anteriormente 

designada, redesigno a audiência de instrução para o dia 06 de junho de 

2018, às 13h30min. Comunique-se o Juízo deprecante. Intime-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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91588 Nr: 2171-24.2017.811.0010

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.M.V. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO, HENRIQUE 

MEIRA DOS SANTOS, SANDRA ROSANE BOTTURA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES HERINGER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA TEIXEIRA LOPES - 

OAB:332011

 Vistos etc. Inicialmente, verifico que a parte requerida juntou petição à ref. 

44, onde requer a redesignação da presente solenidade, uma vez que 

teria juntado substabelecimento nos autos principais, não recebendo, 

portanto, intimação em tempo hábil para o ato. Pois bem. De fato, houve 

juntada de substabelecimento pela Embargada/exequente nos autos 

principais, na data de 20/04/2018, sendo que a decisão de ref. 30 

designando a presente solenidade apenas foi publicada em 25/04/2018. 

Assim, como forma de evitar futura nulidade processual, redesigno o 

presente ato para o dia 04 de julho de 2018 às 15h30min. Por oportuno, 

diante da juntada de rol testemunhas por ambas as partes (cf. refs. 09, 20 

e 43), expeça-se missiva precatória para oitiva das testemunhas 

residentes fora da Comarca, devendo, outrossim, as partes 

providenciarem as intimações das testemunhas residentes nesta 

Comarca. Ainda, intime-se pessoalmente o Embargado para prestar 

depoimento pessoal, sob pena de confissão. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se. Às providências. Nada mais.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89879 Nr: 1305-16.2017.811.0010

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinete da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro, por ora, o pedido de busca de endereço da parte requerente, 
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mormente porque é sabido que cabe a parte autora realizar diligências 

para localizar o endereço do requerido.

Assim, compete ao autor promover todas as diligências no sentido de 

localizar o requerido não se justificando que o autor transfira integralmente 

ao Judiciário o ônus de localizar os requeridos. A intervenção judicial, por 

meio de pesquisas, expedição de ofícios a órgãos públicos ou empresas 

privadas solicitando informações sobre o endereço do executado, deve 

ser medida excepcional, somente realizada após efetiva comprovação do 

exaurimento das diligências possíveis pelos autores, o que não se deu no 

presente caso.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

realizar as diligências necessárias no sentido de localizar os endereços 

dos requeridos, ou comprovar nos autos que as fizeram, a fim de dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção do processo.

Decorrido o prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 16 de maio de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110537 Nr: 1440-91.2018.811.0010

 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: DENILSON BATISTA DA SILVA, DEBORA CONCEIÇÃO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos em decorrência do pedido de dilação de prazo 

formulado à Ref.10 para que a parte requerente juntasse aos autos 

documentos comprobatórios de consentimento dos filhos do falecido Alaor 

Francisco da Silva.

Pois bem. Apesar do lapso temporal do protocolo do petitório, porém 

visando a finalidade social da demanda, defiro o pedido de dilação de 

prazo requerido à Ref.10.

Dessa forma, intime-se a parte requerente para, no prazo impreterível de 

15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos pessoais e de 

consentimento todos os 08 (oito) filhos do de cujus Alaor Francisco da 

Silva, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 15 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89464 Nr: 1094-77.2017.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO VINÍCIUS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de petitório da parte exequente (Ref.47), requerendo bloqueio de 

saldo em contas bancárias da parte executada e, se infrutífera, seja 

realizada a constrição por meio do sistema RENAJUD E INFOJUD.

Inicialmente, verifica-se que a decisão de Ref.39 não foi cumprida 

integralmente, tendo em vista a ausência de expedição e mandado de 

intimação, penhora e avaliação de bens.

Posto isto, diante da ausência da parte executada para pagmento do 

débito, indefiro o pleito por bloqueios sistêmicos, nesta oportunidade.

Cumpra-se integralmente a decisão de Ref.39.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 16 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 81489 Nr: 2905-09.2016.811.0010

 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: ALZIRA GOMES NAOUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE MOURA DO 

NASCIMENTO - OAB:38056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

A UNIÃO opôs embargos declaratórios, em face do “decisum” de Ref. 41, 

argumentando a existência de omissão, vez que, embora a embargante 

tenha dado causa à extinção da ação, não houve sua condenação ao 

pagamento de honorários sucumbenciais.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO

Conforme o art. 1.023, do NCPC, os embargos declaratórios foram opostos 

tempestivamente (Ref: 49).

Inicialmente, imperioso relembrar o alcance dos embargos de declaração 

e, por entender necessário para a elucidação da matéria, passo a 

destacar alguns aspectos doutrinários sobre o tema.

 No “Curso Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos 

Tribunais, São Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao 

tratar dos embargos, assim preleciona:

“(...) O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do verdadeiro 

sentido da decisão.”

Já o Prof. José Frederico Marques, em “Instituições de Direito Processual 

Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, 

ensina que:

“(...) Pressuposto dos embargos de declaração é que a sentença ou 

acórdão contenha obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que 

causem gravame ao recorrente.”

 É de ver que a embargante assiste razão.

Isso porque quem deu causa à extinção do presente feito foi a 

embargante.

 Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para corrigir o erro material 

constante do “decisum” de Ref: 41 e fazer constar o seguinte:

“Condeno a parte embargante ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC”.

No mais, persiste a decisão de Ref: 41 tal como foi lançada.

Publique-se. Intimem-se.

 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.: 47875 Nr: 3127-50.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO TICIANEL, JACIARA TOZZE TICIANEL

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

- OAB:8.123 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Inicialmente, intime-se a parte exequente para trazer aos autos cálculo 

atualizado do débito no prazo de 15 (quinze) dias.
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Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos para análise 

do petitório de fl. 151.

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.: 45875 Nr: 805-57.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMPA FOSSA SÃO LOURENÇO, PEDRO 

FRANCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de petitório da parte exequente requerendo bloqueio de saldo em 

contas bancárias da parte executada por meio do sistema BACENJUD (fls. 

59/60).

Inicialmente, verifica-se que a decisão de fls. 32/33 não foi cumprida até o 

presente momento, tendo em vista a ausência de citação da parte 

executada.

Posto isto, indefiro o pleito por bloqueios sistêmicos, nesta oportunidade e 

determino a intimação da exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicar endereço da parte executada ou comprovar o exaurimento de 

todas as diligências extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob 

pena de suspensão do processo.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 32/33.

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.: 51884 Nr: 448-09.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEI MARTINS CORRADINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 SENTENÇA

Visto e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença interposta por BANCO ITAÚCARD 

S/A em face deEDINEI MARTINS CORRADINI, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram documentos.

Determinada a intimação da exequente para se manifestar acerca da 

proposta de acordo realizada no CEJUSC (fl. 217), a mesma quedou-se 

inerte.

Em seguida, embora intimada pessoalmente (fl. 225-verso), a exequente 

não se manifestou (fl. 226).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento eDecido.

Compulsando os autos, verifica-se que a exequente foi intimada 

pessoalmente para que se manifestasse acerca da proposta de acordo, 

dando prosseguimento ao feito, entretanto manteve-se inerte.

Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC determina a extinção do processo 

quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias, o que coaduna ao caso em 

exame, vez que estes autos encontram-se paralisados há meses. Assim, 

verificada a inércia da parte exequente, a extinção é medida que se impõe.

Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório 

distribuidor.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 22 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 8715 Nr: 939-36.2001.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RUFINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CÂNDIDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES EDSON FELIX 

MEDEIROS - OAB:7703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

NCPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Condeno 

o exequente ao pagamento de eventuais custas remanescentes.Sem 

honorários.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 23 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53543 Nr: 2077-18.2013.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIAR & OLIVEIRA LTDA - ME, AMILTON 

SANTOS DE OLIVEIRA, CLENI COPELLI AGUIAR, DENISIANE CRISTINA 

COPELLE AGUIAR SANTOS OLIVEIRA

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

- OAB:8.123 - PR, MARILSON MENDES RIBEIRO - OAB:16.108/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

É de ver que o presente processo teve desfecho (fls. 116/117), já que a 

petição inicial foi indeferida, sendo certificado o trânsito em julgado (fl. 

119).

 Em seguida, comparecem as partes informando que pactuaram acordo 

(fls. 125/132).

Assim, deixo de analisar o petitório de fls. 125/132.

Dessa forma, determino a remessa dos autos à central de arrecadação 

para providências necessárias, se for o caso.

Após, ao arquivo definitivo, com as cautelas de praxe.

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.: 5158 Nr: 763-28.1999.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEPOMESSANA PIRAGIBE PANHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SANCHES MARCONI - 

OAB:85.657/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

NCPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Condeno 

o exequente ao pagamento de eventuais custas remanescentes.Sem 
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honorários.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 22 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49444 Nr: 1190-68.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO VALVERDE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Visto e examinados.

Trata-se de Ação de Execução Título Extrajudicial interposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO em face deJOÃO BOSCO VALVERDE MATOS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial vieram documentos.

Determinada a intimação da exequente para dar prosseguimento ao feito 

(fl. 76), a mesma quedou-se inerte (fl. 77).

Em seguida, embora intimada pessoalmente (fl. 79-verso), a exequente 

não se manifestou (fl. 80).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento eDecido.

Compulsando os autos, verifica-se que a exequente foi intimada 

pessoalmente para que desse prosseguimento ao feito, entretanto 

manteve-se inerte.

Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC determina a extinção do processo 

quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias, o que coaduna ao caso em 

exame, vez que estes autos encontram-se paralisados há meses. Assim, 

verificada a inércia da parte exequente, a extinção é medida que se impõe.

Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório 

distribuidor.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 22 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001111-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE PEREIRA BERGAMINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001111-62.2018.8.11.0010. AUTOR: IRENE 

PEREIRA BERGAMINI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Firmada a competência deste Juízo, forte na competência 

excepcional do § 3º do art. 109 da Constituição Federal. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do art. 319 do 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. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Atenta ao teor do 

Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, onde consta orientação 

dos Procuradores Federais pela não realização de acordos em audiência 

de conciliação, bem como ante a impossibilidade de locomoção dos 

mesmos para as audiências de conciliação devido ao grande número de 

demandas em várias Cidades do Estado, cite-se o réu, por remessa 

postal, com a faculdade do Art. 212, §2º, do Código de Processo Civil, 

para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 

do CPC – dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, intime-se a 

autora para impugnar, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências. Jaciara/MT, 24 

de maio de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001114-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001114-17.2018.8.11.0010. AUTOR: 

ANGELA APARECIDA CAMPOS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS ETC, Antes de apreciar os 

pedidos iniciais formulados pelo requerente, observo uma irregularidade 

na peça inicial que impõe sua emenda, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321 do NCPC. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora não encartou a fatura objeto da demanda no valor de R$ 1.083,04 

(um mil e oitenta e três reais e quatro centavos), com data de vencimento 

no dia 20/02/2018. Assim, intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (a) para, na forma do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

EMENDAR a inicial no prazo de 30 (trinta) dias e comprovar o requerimento 

administrativo junto à seguradora ré, sob pena de indeferimento da inicial. 

Escoado o prazo, certifique-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 24 de maio de 

2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001068-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALCI BARBOSA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001068-28.2018.8.11.0010. AUTOR: 

JOSE VALCI BARBOSA SILVA RÉU: RESIDENCIAL CAMPO VERDE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA VISTOS ETC, Jose Valci Barbosa 

Costa Leite ajuíza Ação de Rescisão Contratual em face de Residencial 

Campo Verde Empreendimentos Imobiliários Ltda, almejando, dentre outros 

requerimentos, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Juntou 

documentos. É o necessário. Decido. A gratuidade da justiça não 

prospera. Isso porque, in casu, não visualizo os requisitos necessários à 

concessão da gratuidade das custas judicias ao postulante, 

considerando, neste aspecto, a simples alegação de miserabilidade na 

peça de ingresso. Nesse sentido, observo que o autor se qualifica 

preâmbulo da inicial como “comerciante”, o que impõe fortes dúvidas 

quanto às informações preliminares de sua condição de pobreza, todavia, 

por outro lado, corrobora com possibilidade de arcar com as custas 

processuais. Igualmente, os valores discutidos na lide, dentre eles do 

imóvel objeto do contrato de compromisso de compra e venda de R$ 
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137.920,00 (cento e trinta e sete mil e novecentos e vinte reais), assim 

como do total pago a título de entrada no patamar de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) e das parcelas quitadas de R$ 9.654,68 (nove mil seiscentos e 

cinqüenta quatro reais e sessenta e oito centavos), por si só, demonstram 

a capacidade financeira do autor. Ademais, o postulante não encartou aos 

autos suas últimas declarações fiscais, bem como outros documentos no 

mesmo sentido a subsidiar o estado de pobreza alegado e assim 

comprovar impossibilidade de arcar com as custas iniciais do processo. 

Logo, as circunstâncias que envolvem a lide não autorizam a conclusão 

de que o requerente esteja na condição de “necessitado”, ou em situação 

econômica que não lhe permita arcar com as custas judiciais. Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou: "Conquanto esta Corte 

admita que para concessão da gratuidade da justiça basta mera 

declaração do interessado acerca da hipossuficiência, é certo que 

referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, 

suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões 

para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade 

declarado.” (STJ – AgRg no Ag 925756/RJ, 4ª T., Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJe de 03/3/2008). “Não se convencendo o magistrado da 

situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua 

demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, 

porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção 

absoluta de veracidade.” (STJ - EDcl no Ag 1.065.229-RJ – Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão – 4ª T. – j. 16/12/2008 – DJe 02/02/2009). Portanto, em 

vista da ausência de elementos suficientes que permitam aferir o 

preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício almejado, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Intime-se o requerente, na pessoa 

de seu advogado (a), para que comprovE o recolhimento das custas de 

distribuição no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, na forma do artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Não havendo manifestação no prazo retro, certifique-se. 

Após, conclusos para ulterior deliberação. Intime-se. Cumpra-se. 

Jaciara-MT, 24 de maio de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 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:

 Proceder a INTIMAÇÃO do Advogado do Requerente, acerca da certidão 

de fls. para que providencie o deposito da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, segue transcrito certidão do Oficial: "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 das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62013 Nr: 103-72.2015.811.0010

 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: CENTROESTE AMBIENTAL COLETA, TRANSPORTE E 

LIMPEZA URBANA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON LAURO SCHMIDT - 

OAB:OAB/MS-11612, REINALDO TOLEDO MALULI - OAB:GO 8.534-A

 Logo, diante da concordância de todos os envolvidos e estando provada 

a existência do crédito, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na 

petição inicial, determinando a inclusão da requerente no quadro geral de 

credores pela quantia de R$ 7.958,87 (sete mil, novecentos e cinquenta e 

oito reais e oitenta e sete centavos), que deverá ser acrescida de 

correção monetária e, se o ativo o comportar, de juros moratórios.Sem 

custas, por ausência de pretensão resistida. Sem honorários. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Após as anotações de estilo, e certificado o 

trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao arquivo.Jaciara 

- MT, 24 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 65968 Nr: 1461-72.2015.811.0010

 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: ALILHA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO BORGES NAVES - 

OAB:28817, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:OAB/MS-11612

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de expedição de ofício à Vara do Trabalho, e determino a 

intimação da parte autora para que, em 10 (dez) dias, apresente cálculo 

do crédito, abordando exclusivamente a verba principal atualizada (juros e 

correção) até a data do pedido de recuperação judicial, deduzido a 

importância do INSS e FGTS.

Na sequência, intime-se a Recuperanda e o Administrador para se 

manifestarem no prazo comum de 05 (cinco) dias.

 Após retornem os autos conclusos.

Intime-se. Às providências.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 23 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 101868 Nr: 6985-79.2017.811.0010

 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: Francisco Antonio Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 16 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a intimação do advogado do 

autor para impugnar a contestação. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99391 Nr: 5809-65.2017.811.0010

 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: Francelino Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada dentro do prazo 

legal. Certifico mais que, faço proceder a intimação do advogado da parte 

autora impugnar a contestação. É o que me cumpre certificar.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51236 Nr: 3136-75.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMAR ASSOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:20853A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 Processo n° 3136-75.2012.811.0010

Código 51236

Exequente: Volmar Assolini

Executado: Banco Panamericano S/A

VISTOS ETC,

Inicialmente, 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 Código de Processo Civil.

Ante a discordância das partes quanto ao valor do crédito exequendo, ora 

impugnado, determino a remessa dos autos ao Contador Judicial para que 

efetue a apuração do valor adequado, obedecendo para efeito de 

metodologia dos cálculos os parâmetros previstos na sentença, inclusive, 

honorários advocatícios.

Com os cálculos, intimem-se as partes por meio de seus respectivos 

advogados para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem, 

sob pena de concordância e posterior homologação do cálculo judicial.

Nada requerido, certifique-se.

Após, feito isso, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 25 de setembro de 2017.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 4488 Nr: 193-42.1999.811.0010

 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 JOSÉ DA COSTA, DJANIRA GARCIA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADDELI - OAB:56918 

PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLY GARCIA DE LIMA 

- OAB:20874/0, GABRIELLY GARCIA DE LIMA - OAB:20874/O

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado dos Executados via DJE, para, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar-se acerca da petição e juntada de documentos pelo Exequente 

à fls. 184/185. ´É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45235 Nr: 89-30.2011.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR-DISMOBRAS IMP. EXP. E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT, RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, DEBORA RENATA LINS CATTONI - 

OAB:5169, FABIO RIVELLI - OAB:297608, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT, LÁZARO 

JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, O Recurso de Apelação acostado às fls. 

412/420, pela parte Requerida City Lar-dismobras Imp. Exp. E distribuição 

de Móveis e Eletrodomésticos LTDA, foi protocolado no prazo legal. Assim, 

impulsiono os presentes autos para expedir intimação do advogado da 

parte Autora via DJE, para, no prazo legal, apresentar Contrarrazões. É o 

que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48817 Nr: 500-39.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12.853-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, a Impugnação à Execução acostada às fls. 

141/147, foi protocolada no prazo legal. Assim, faço expedir intimação da 

parte Autora via DJE, para, querendo, no prazo legal, manifestar-se 

acerca da impugnação. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 35172 Nr: 2709-49.2010.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado da parte Requerente, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias,manifestar-se e requerer que de direito, sob pena preclusão. É o que 

cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34577 Nr: 2133-56.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ 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:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado da parte Exequente, para no prazo legal, responder à exceção 

de Pré-Executividade acostada às fls. 128/138. É o que cumpre-me 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 27065 Nr: 610-43.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA FERREIRA DO NASCIMENTO

 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:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data faço expedir intimação da 

advogada da parte Exequente via DJE, para, querendo, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca dos cálculos de fls. 203/205, sob 

pena de concordência. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50032 Nr: 1824-64.2012.811.0010

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA HOENNICKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT, 

PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Meira Borges - 

OAB:12033/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado da parte Autora via DJE, para manifestar-se acerca do retorno 

dos autos da Instância Superior e requerer o que entende de direito. É o 

que cumpre-me certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45866 Nr: 795-13.2011.811.0010

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE ARENHART DE VLIEGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data faço expedir intimação dos 

advogados das partes via DJE, para, no prazo legal, manifestarem-se 

acerca do retorno dos autos da 2ª Instância. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 4174 Nr: 1184-52.1998.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR ENAR DE VLIEGER, ELAINE ARENHART 

DE VLIEGER, ARISTEU BERTOLIN, COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA 

ROSA LTDA, ARLINDO CASOLA, IVETE DE FÁTIMA FERST BERTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI BORBA DE OLIVEIRA - 

OAB:3608, JOSÉ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - OAB:4285, NEILSON 

MONTEIRO CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A, NEILTON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:10.046, NIELSEN MONTEIRO CRUVINEL - OAB:11.890

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data faço expedir intimação dos 

advogados das partes via DJE, para, no prazo legal, manifestarem-se 

acerca do retorno dos autos da 2ª Instância. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46002 Nr: 956-23.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NATIVIDADE DOS REIS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, faço expedir intimação do advogado da parte 

autora via DJE, para, no prazo legal, manifestar-se acerca da informação 

acostada à fl. 161 e requerer o que endender de direito. É o que 

cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 1368 Nr: 854-89.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO CABECEIRA LTDA, JOAQUIM 

CRISÓSTOMO DE PAULA, MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ACACIA RODRIGUES 

MORAES - OAB:8.910, Osmar da Silva Monteiro Junior - 

OAB:7670/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado da parte autora via DJE, para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca da devolução da Carta Precatória sem o devido cumprimento e 

requerer o que entender de direito. É o que cumpre-me certificar.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001179-46.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR EUCLIDES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/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)

 

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: 

Advogado: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB: MT19572/O 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 e Intimação/Citação do Promovido através de seu i. 

patrono (a) Dr (.ª) Advogado: OZANA BAPTISTA GUSMÃO OAB: 

MT0004062A Endereço: SAO SEBASTIAO, 2198, POPULAR, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-400 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

17/07/2018 Hora: 11:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através 

de seu i. patrono . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará 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 e do Promovido importará em revelia, 

reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano; Comparecendo a parte promovida 

(ré), e não obtida a conciliação, o promovido deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) 

dias, contados a partir da referida audiência, e em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a 

carta de preposição, sob pena de revelia . Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LUIZ DOSSANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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: 

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB: MT0014576A 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: 11:10 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000323-82.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARILIANE ALMEIDA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

EDEMILSON CARLOS SILVA TERRES (EXECUTADO)

ARILIANE ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar a Parte Autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca da correspondência devolvida, juntada 

no ID nº 13357105.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001025-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 08/08/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001024-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 08/08/2018 Hora: 08:10 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001023-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 08/08/2018 Hora: 08:20 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000659-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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: SILVIO 

LUIZ GOMES DA SILVA OAB: MT0017690A 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: 11:20 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000658-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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: SILVIO 

LUIZ GOMES DA SILVA OAB: MT0017690A 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: 11:30 , 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: 1000909-22.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM BATISTA NETA (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 
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CONCILIAÇÃO Data: 17/07/2018 Hora: 11:40 , 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000771-55.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA PEREIRA CAVALCANTE NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 12954956 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-29.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARIA ANTONIO (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)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para intimar a 

Parte Exequente para no prazo de 05 dias informar seus dados bancários, 

a fim de os valores sejam liberados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-36.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OTAVIO PEREIRA DA SILVA (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)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da parte autora para no prazo de 05 dias informar seus dados bancários.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000317-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE RODRIGUES DUARTE (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 13373880, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000136-16.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MANOEL CARDOZO AZOIA (EXECUTADO)

PATRICIA CARDOZO AZOIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT0003549A 

(ADVOGADO)

 

Proceder a intimação da parte autora, acerca da petição constante no IS 

13140631, onde os executados oferecem bem à penhora, para requerem 

o que de direito no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 85297 Nr: 4816-32.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Caetano dos Reis - ME, Anderson 

Caetano Reis, Carlos Alberto Avancini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 85485 Nr: 4954-96.2016.811.0018

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO formulada por MIGUEL 

MARIANO RODRIGUES em desfavor de ELIZABETE CORRÊA RODRIGUES, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Após diversas tentativas de localizar a requerida, incluindo pedido de 

citação desta por edital, o autor pugnou pela extinção do feito, juntando 

aos autos a certidão de óbito da Sra. Elizabete Corrêa Rodrigues (fls. 

83/84).

 É o relatório. Decido.

 Analisando os autos observo que por tratar de direito intransmissível, o 

óbito da requerida conduz o feito, inexoravelmente, à extinção.

 Nesse sentido, é a lição de Nelson Nery Júnior:

“Quando falecer a parte (autor ou réu) e o direito feito valer na ação for 

intransmissível por expressa disposição legal, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito” (in Código de Processo Civil Comentado e 

Legislação Extravagante, 9ª edição, Editora Revista dos Tribunais).

Diante disso, defiro o pedido retro e JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IX, do CPC/2015.

P.R.I.

Sem custas face a gratuidade (fl. 29).

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

arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84098 Nr: 4176-29.2016.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erevaldo Barbieri & Cia Ltda-ME, Erevaldo Barbieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriel Ramos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12674

 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.: 89290 Nr: 1314-51.2017.811.0018

 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: Sinfronio Gomes das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Aparecida Marciano da Silva, Banco do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 Vistos, etc.

Considerando a inexitosa citação da primeira requerida, conforme 

explicitado pelo autor em petitório às fls. 244, DETERMINO A CITAÇÃO POR 

EDITAL de Celia Aparecida Marciano da Silva, nos moldes dos artigos 256 

e 257, inciso II e III do Código de Processo de Civil, fixando o prazo do 

edital em 30 (trinta) dias.

Após, certifique-se a Sra. Gestora quanto a manifestação da parte 

requerida, bem como intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado, para manifestar o que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79766 Nr: 1883-86.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora para apresentação de alegações 

finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 101917 Nr: 7749-41.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Zilinski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos ao DJE para proceder a intimação da parte 

autora acerca da certidão negativa de ref. 18, requerendo o que de direito 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78227 Nr: 1185-80.2016.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Francisco Pucci de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suprema Comercio de Maquinas Ltda, CNH - 

Industrial Latin America Ltda, Banco CNH Industrial Capital S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476, Daniel Rivorêdo Vilas Boas - OAB:OAB/MG 74.368, 

MOACIR VELOZO JUNIOR - OAB:120198, STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53612, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - 

OAB:OAB/SP 311.043

 Vistos etc..Da análise dos recursos de agravo de instrumento..Assim, 

prejudicado está a análise de eventual omissão da respectiva decisão 

combatida...Assim, havendo a primeira tentativa na realização do ato e o 

desinteresse dos requeridos em sua realização e não comprovado 

prejuízo, não há de se falar em nulidade absoluta do feito....Tenho que 

considerada a teoria da asserção, havendo pedido expresso em relação a 

parte, não há de se falar em sua ilegitimidade como alegado, motivo pelo 

qual a rejeito.... tenho que eventual notificação extrajudicial não pode ser 

considerado como documento essencial, motivo pelo qual a 

rejeito....Contudo, dentro de uma interpretação lógico-sistemática da 

petição inicial é possível extrair de seu conjunto o alcance e o sentido da 

demanda, qual seja a resolução dos contratos e ressarcimento dos 

valores pagos..motivo pelo qual rejeito a preliminar..Quanto ao pedido de 

alienação do bem apreendido, tem-se que a lide questiona a existência de 

vício dentro do prazo legal no mesmo, motivo pelo qual sua alienação 

antes de eventual prova afetará o bem da vida pretendido, motivo pelo 

qual o indefiro... 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)Intimem-se. 

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000110-18.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO BATISTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO JUARA , 24 de maio de 2018. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que junte aos autos comprovante de pagamento de diligencia para 

cumprimento do mandado. Processo: 1000110-18.2018.8.11.0018; Valor 

causa: R$ 27.799,81; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: EXECUTADO: ANTONIO FRANCISCO 

BATISTA OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. SUELI APARECIDA MILESKI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE JUARA E 

INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - 

CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62921 Nr: 370-54.2014.811.0018

 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: FH, WHC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora da designação da Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 28/06/2018, às 14h00min, no Cejusc, bem 

como, ACOMPANHADO DE SUA CLIENTE Wanessa Haubert Crestani.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42996 Nr: 110-45.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Percio Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.132/138, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 19246 Nr: 1693-75.2006.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Fernando dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.256/263, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39727 Nr: 188-73.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Correia de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orivaldo Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que retire em cartório carta 

precatória para o devido cumprimento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010223-43.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO CAETANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA SANTA ROSA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para se manifestar da petição 

e documentos de ID 13344485 e 13344492 no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010291-27.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. ALECIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR DE LIMA CARVALHO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para, em 05 (cinco) dias, 

apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-85.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

E J WAGNER-MADEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIARA ALESSANDRA LOPES (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 13/06/2018 13:30 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010392-98.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR RODRIGO DE ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO OAB - MT0006349A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO DE MELO (REQUERIDO)

MARIA HELENA TRAMONTIM DE MELO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010392-98.2015.8.11.0018 

REQUERENTE: CLAUDEMIR RODRIGO DE ALMEIDA DOS SANTOS 

REQUERIDO: EVALDO DE MELO, MARIA HELENA TRAMONTIM DE MELO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de execução de título extrajudicial, em 

que a parte exequente foi intimada a da prosseguimento no feito, 

mormente para indicar bens para penhora, mas manteve-se inerte, 

conforme certidão no evento n. 15683651, o que denota a inexistência de 

bens passíveis de constrição para satisfação do crédito. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO - INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - 

INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE - PRETENSÃO DE INTIMAÇÃO DA 

EXECUTADA PARA INDICAR BENS - DEVER DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS - EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não sendo 

encontrados bens penhoráveis e não havendo a indicação, pelo 

exequente, de outros bens ou recursos sobre os quais pode recair a 

execução, imperiosa a extinção da execução, por inexistência de bens 

penhoráveis. É dever do exequente e não do Juízo diligenciar no sentido 

de localizar bens a serem penhorados. Se foi conferida a oportunidade ao 

exequente para indicar bens e o mesmo não dispõe de meios de 

localizá-los, há que se validar a sentença que extinguiu o processo por 

inexistência de bens penhoráveis. (TJMT - RI 317/2014, DRA. LUCIA 

PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado 

no DJE 08/05/2014) Sem delongas, o artigo 53, § 4º, da Lei n. 9099/95, 

assim dispõe: “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor.” Assim, considerando a inexistência de bens 

penhoráveis, outra alternativa não há senão a aplicação da norma 

supracitada. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 53, § 4º da Lei n. 9.099/95. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Expeça-se certidão de crédito ao exequente, para os fins 

previstos no enunciado n. 76 do FONAJE. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 
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Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 88713 Nr: 1066-85.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Rampim Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 DESPACHO

Considerando o teor da certidão retro, para cumprimento do ato deprecado 

DESIGNO audiência para o dia 30.05.2018, às 17h:30min.

Expeça-se o necessário para realização do ato.

Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 82848 Nr: 3401-14.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wender Batista Paes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Recurso TJMT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 16858 Nr: 2488-18.2005.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Cód. 16858 Vistos. Porém, em homenagem ao princípio da verdade real, a 

fim de esclarecer os fatos devidamente, acolho o pedido da defesa para 

que João Carlos Junior seja ouvido em Plenário como testemunha do Juízo, 

devendo as partes indicar o endereço desta, no prazo de 05 (cinco) dias, 

bem como para que, no mesmo prazo, indique os endereços das demais 

testemunhas não localizadas. Por fim, redesigno a Sessão Plenária para o 

dia 14 de fevereiro de 2019 às 09h30min. Expeçam-se as cartas 

precatórias com tempo hábil, tendo em vista que são Comarcas longínquas 

e que demandam prazos maiores, a fim de evitar novas redesignações. 

Ciência ao Ministério Público. Intime-se a defesa, o réu e as testemunhas. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Juara/MT, 23 de maio de 2018. Pedro 

Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 74508 Nr: 3445-67.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Vistos em correição

Trata-se de resposta à acusação apresentada pela defesa do acusado 

SIDNEY DA SILVA.

 É o relato. Fundamento.

Decido.

Consoante a leitura do artigo 397 do Código de Processo Penal o juiz pode 

absolver sumariamente o réu quando constatado que os elementos 

trazidos configuram com absoluta certeza a existência de causas de 

exclusão da ilicitude do fato, de exclusão da culpabilidade (exceto 

inimputabilidade), ou que o fato narrado evidentemente não constitui crime, 

possa absolver sumariamente o acusado.

Veja-se que as interpretações, literal, sistemática e teleológica dos termos 

da disposição legal do art. 397 são todas no sentido de que se trata de 

norma que visa a dar mais efetividade e economia ao provimento 

jurisdicional, ao mesmo tempo em que ele possa ser benéfico ao acusado, 

com a segurança necessária ao julgamento justo do fato delituoso.

 Logo, apenas verificando a presença de existência manifesta de causas 

de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, ou restando evidente que o 

fato não constitui crime, é que o juiz poderá absolver sumariamente, ou 

seja, sem que dê continuidade à instrução processual, com produção de 

provas, e apreciação de debates ou contraditas sobre fatos que 

demandem análise judicial.

Isso é assim para que se assegure ao acusado o reconhecimento imediato 

de situações claras a seu favor, sem a necessidade de qualquer 

enfrentamento de controvérsias em seu desfavor, o que não é o caso em 

comento haja vista que há nos autos indícios suficientes de autoria e 

materialidade delitiva.

 Por tais fundamentos, há indícios da existência do juízo de reprovação da 

conduta praticada pelo réu, uma vez que um dos requisitos para o 

recebimento da denúncia é justamente a justa causa para o seu 

oferecimento, porquanto esta deve ser entendida como a exigência de um 

lastro mínimo para a deflagração de uma ação penal, ou seja, o mínimo de 

convencimento possível sobre a materialidade e autoria do delito.

Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 3 de julho de 2018 às 

16h00min.

 Intime-se o acusado e as testemunhas arroladas. Caso as testemunhas 

residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória para a oitiva, 

intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa 

da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da 

data da audiência no juízo deprecado).

Quanto ao pedido de liberdade provisória de refs. 06 e 07 observo que 

não possui qualquer relação com os presentes autos, devendo ser 

desentranhados.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se o acusado e seu defensor.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 106651 Nr: 1497-85.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Sales Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Batista - 

OAB:24433/O, Moacir Velozo Junior - OAB:MT0017762A, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Vistos etc, nomeio para o ato o advogado Dr. Moacir Velozo Júnior, 

fixando em favor do causídico o valor de 1 URH. Expeça-se certidão em 

favor do advogado nomeado. Designo audiência para o interrogatório do 

acusado para o dia 23 de julho de 2018, às 14h00, em atendimento ao 

pedido defensivo de que o interrogatório ocorresse após a oitiva da vítima 

Magno Aparecido Reato. Saem os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 83298 Nr: 3723-34.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418
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 Vistos etc, homologo os pedidos de desistência das testemunhas. 

Considerando a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público, 

dê-se vistas à defesa para apresentar seus memoriais no prazo legal

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000499-79.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRETTO & PRETTO LTDA. (EXECUTADO)

VALDIR PRETTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000499-79.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: PRETTO & PRETTO 

LTDA., VALDIR PRETTO VISTOS. Da análise da petição inicial verifico que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. De preambulo, cumpre salientar que a nova sistemática do 

diploma processual vigente trouxe como um dos seus vetores 

principiológicos a busca por uma solução consensual de conflitos. 

Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de um novo 

sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação de execução de títulos conservou sua condição de 

procedimento especial, sendo despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito, razão pela qual 

passo ao exame da exordial. Nesse sentido, colhe-se da lição doutrinária: 

“A regra, ao preservar o procedimento do CPC de 1973, silencia sobre o 

comparecimento das partes para a audiência de conciliação ou de 

mediação do art. 334. A ausência de previsão deve ser interpretada como 

tomada de opção consciente do legislador de não submeter os embargos 

à execução ao procedimento comum, o que não impede, de qualquer 

sorte, que o magistrado, entendendo-a oportuna, designe audiência para 

aquele fim, fazendo-o com fundamento no inciso V do art. 139.”. (Bueno, 

Cassio Scarpinella – Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: 

Saraiva, 2015. p. 564). Superada essa questão, CITE-SE e intime-se o 

executado para efetuar o pagamento do débito principal atualizado, mais 

juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando 

que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor 

será reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC), ou ainda, nomeie bens à 

penhora, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do CPC. 

Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado o 

pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, por meio de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Os 

embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando 

verificados os requisitos para concessão de tutela provisória e desde que 

o juízo já esteja garantido. No prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 

do valor da execução, poderá o Executado requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, consoante art. 916, NCPC. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (Art. 828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo 

de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (Art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Juína (MT), 23 de 

maio de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000526-62.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANTONIO LEAO SOUTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000526-62.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: RODRIGO ANTONIO 

LEAO SOUTO VISTOS. Da análise da petição inicial verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. De preambulo, cumpre salientar que a nova sistemática do 

diploma processual vigente trouxe como um dos seus vetores 

principiológicos a busca por uma solução consensual de conflitos. 

Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de um novo 

sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação de execução de títulos conservou sua condição de 

procedimento especial, sendo despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito, razão pela qual 

passo ao exame da exordial. Nesse sentido, colhe-se da lição doutrinária: 

“A regra, ao preservar o procedimento do CPC de 1973, silencia sobre o 

comparecimento das partes para a audiência de conciliação ou de 

mediação do art. 334. A ausência de previsão deve ser interpretada como 

tomada de opção consciente do legislador de não submeter os embargos 

à execução ao procedimento comum, o que não impede, de qualquer 

sorte, que o magistrado, entendendo-a oportuna, designe audiência para 

aquele fim, fazendo-o com fundamento no inciso V do art. 139.”. (Bueno, 

Cassio Scarpinella – Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: 

Saraiva, 2015. p. 564). Superada essa questão, CITE-SE e intime-se o 

executado para efetuar o pagamento do débito principal atualizado, mais 

juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando 

que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor 

será reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC), ou ainda, nomeie bens à 

penhora, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do CPC. 

Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado o 

pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, por meio de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Os 

embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando 

verificados os requisitos para concessão de tutela provisória e desde que 

o juízo já esteja garantido. No prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 

do valor da execução, poderá o Executado requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, consoante art. 916, NCPC. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 
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ou indisponibilidade (Art. 828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo 

de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (Art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Juína (MT), 23 de 

maio de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000545-68.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATUALY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ (EXECUTADO)

ROBSON RIBEIRO ARRIGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000545-68.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: ATUALY COMERCIO 

E REPRESENTACOES LTDA - EPP, ROBSON RIBEIRO ARRIGO, CRISTINA 

CONCEICAO MASSA RUIZ VISTOS. Da análise da petição inicial verifico 

que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como 

foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. De preambulo, cumpre salientar que a nova sistemática do 

diploma processual vigente trouxe como um dos seus vetores 

principiológicos a busca por uma solução consensual de conflitos. 

Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de um novo 

sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação de execução de títulos conservou sua condição de 

procedimento especial, sendo despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito, razão pela qual 

passo ao exame da exordial. Nesse sentido, colhe-se da lição doutrinária: 

“A regra, ao preservar o procedimento do CPC de 1973, silencia sobre o 

comparecimento das partes para a audiência de conciliação ou de 

mediação do art. 334. A ausência de previsão deve ser interpretada como 

tomada de opção consciente do legislador de não submeter os embargos 

à execução ao procedimento comum, o que não impede, de qualquer 

sorte, que o magistrado, entendendo-a oportuna, designe audiência para 

aquele fim, fazendo-o com fundamento no inciso V do art. 139.”. (Bueno, 

Cassio Scarpinella – Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: 

Saraiva, 2015. p. 564). Superada essa questão, CITE-SE e intime-se o 

executado para efetuar o pagamento do débito principal atualizado, mais 

juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando 

que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor 

será reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC), ou ainda, nomeie bens à 

penhora, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do CPC. 

Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado o 

pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, por meio de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Os 

embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando 

verificados os requisitos para concessão de tutela provisória e desde que 

o juízo já esteja garantido. No prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 

do valor da execução, poderá o Executado requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, consoante art. 916, NCPC. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (Art. 828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo 

de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (Art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Juína (MT), 23 de 

maio de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000640-98.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CERILO BERNARDO NICCHETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000640-98.2018.8.11.0025 

AUTOR: CERILO BERNARDO NICCHETTI RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VISTOS. Conforme se infere da inicial, o 

requerente, ao argumento de não possuir condições financeiras para 

arcar com as custas e despesas de ingresso, pleiteou a concessão do 

benefício processual da gratuidade de justiça. De acordo com o Art. 98 do 

NCPC, considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro lado o Art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. O Art. 98 e ss. do NCPC, que trata da 

assistência judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo por 

base a Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar 

sua insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intime-se a embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (Art. 219, 

NCPC), completar a inicial, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, bem como da declaração de hipossuficiência, 

com o fito de viabilizar a análise do pedido – forte no §2º, do Art. 99, do 

NCPC. Após, tornem os autos conclusos para deliberações. Às 

providências. Juína/MT, 23 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000524-92.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GRENDENE S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA ROMBALDI OAB - RS104192 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D LABRES CALCADOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000524-92.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: GRENDENE S A REQUERIDO: D LABRES CALCADOS EIRELI 

– EPP CARTA PRECATÓRIA V I S T O S. Prefacialmente, remeta-se o 

presente processo ao Cartório Distribuidor para vinculação a estes autos 

da guia de recolhimento de custas anexa ao Id. 12825148. Preenchidos os 

requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme descrito no campo 

finalidade (citação do executado), servindo-se de cópia desta como 

mandado. Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao 

juízo deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, servindo cópia 

desta como mandado e oficio, no que couber. Juína/MT, 23 de maio de 

2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000548-23.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAMIVALENTES MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000548-23.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: LAMIVALENTES 

MADEIRAS LTDA – EPP CARTA PRECATÓRIA V I S T O S. Prefacialmente, 

remeta-se o presente processo ao Cartório Distribuidor para vinculação a 

estes autos da guia de recolhimento de custas anexa ao Id. 12941673. 

Após, intime-se a parte autora para que nos termos do artigo 260 do CPC, 

complemente a missiva juntando aos autos cópia da petição inicial, da 

decisão liminar, bem como dos instrumentos de mandato carreados ao 

processo originário, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução do 

expediente. Oportunamente, preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, 

cumpra-se conforme descrito no campo finalidade (busca, apreensão e 

citação), servindo-se de cópia desta como mandado. Após o cabal 

cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com as 

nossas homenagens. Cumpra-se, servindo cópia desta como mandado e 

oficio, no que couber. Juína/MT, 23 de maio de 2018. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000564-74.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOLSIONE CARDOSO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000564-74.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME 

EXECUTADO: JOLSIONE CARDOSO RODRIGUES VISTOS. Cuida-se de 

cumprimento de sentença fundamentado em título judicial, na qual postula o 

credor a excussão de acordo firmado com o devedor perante o CEJUSC 

desta Comarca. Determinada a comprovação de sua hipossuficiência 

financeira para fazer frente ao recolhimento das custas em uma única 

parcela, o executado aduziu, em síntese, que faz parte do grupo 

econômico composto pelas empresas Academia Juinense de Ensino 

Superior Ltda – Me, Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do 

Juruena – AJES e Instituto Educacional Portal do Saber – IEPS e que nos 

últimos tempos as três instituições ingressaram com inúmeras ações para 

recuperação de débitos educacionais, cuja somatória dos valores das 

causas perfazem a quantia de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e 

quatro mil cento e quatro reais e onze centavos) e, por isso, exigem o 

recolhimento de custas judiciais no valor aproximado de R$ 28.373,66 

(vinte e oito mil trezentos e setenta e três reais e sessenta e seis 

centavos). Ressaltou que os processos que ainda serão distribuídos, 

atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), e 

perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e um mil duzentos e 

cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou os processos em 

trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. Como é cediço, a 

legislação processual recém-vigorada deu contornos novos à matéria, 

permitindo o parcelamento das custas processuais iniciais e para atos 

específicos, desonerando, assim, os litigantes que demonstrem interesse 

em honrar com o pagamento das despesas processuais, mas demonstrem 

dificuldade em arcar com o dispêndio imediato de todo o valor devido. Na 

hipótese dos autos, é forçoso reconhecer que o demandante nada tem de 

pobre ou carente de recursos, eis que se trata de instituição de ensino 

superior que faz parte de conglomerado econômico de grande porte e 

possui outras unidades de ensino espalhadas pelo Estado, 

distanciando-se, em muito, do conceito legal de ‘pessoa pobre’ para 

obtenção de qualquer benesse judiciária. No mesmo sentido, o argumento 

de que obrigar o recolhimento de custas é ofensa ao principio 

constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste a um mínimo juízo 

de profundidade, porque não há promessa constitucional alguma de que o 

acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por necessidade ou 

mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para litigar. Doutra 

banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as mesmas 

dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das instituições de 

ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder Público como 

mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da maioria da 

população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Cumprida a determinação anterior, 

tratando-se de título executivo judicial fundamentado em acordo firmado 
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perante o CEJUSC e homologado jucidialmente, nos moldes do que 

preconiza o artigo 515, III, do CPC, seu cumprimento dar-se-á de acordo 

com o artigo 513 e seguintes do mesmo Códex. Nesses moldes, intime-se 

a parte devedora para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de 

quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, 

também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com ulterior 

expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora 

não efetue, no prazo legal o depósito do montante discriminado, deverá o 

credor apresentar cálculo atualizado do débito acrescido da multa e dos 

honorários citados anteriormente, em continuidade, e a requerimento do 

credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre 

tantos bens quanto os necessários para garantir a dívida. Efetivada a 

penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), que 

não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente 

poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos incisos do 

art. 525, §1º do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juína/MT, 23 de maio de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] 1 Breves Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 367

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000233-92.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para manifestar sobre 

o Parecer do Núcleo de Apoio Técnico - NAT juntado aos autos, no prazo 

legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81703 Nr: 1386-27.2011.811.0025

 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 ANTUNES DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Por tudo isso, malgrado constatada a irregularidade e a ilegalidade no 

comportamento do Gestor Público que figura como réu na presente ação, 

à míngua de prova do elemento subjetivo do ilícito a ele atribuído, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão exordial, por entender não estar configurada 

nos autos a ação ímproba afirmada na peça ministerial.Sem custas e nem 

honorários, ex vi do que estabelece o art. 18 da Lei da Ação Civil 

Pública.Publique-se e intime-se, arquivando os autos, uma vez transitada 

em julgado esta sentença.Juína/MT, 23 de maio de 2018.FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 123019 Nr: 3266-78.2016.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ANTONIO LEÃO SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR AGUENOTI PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Dessarte, INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária, e determino a 

intimação do autor para que promova ao recolhimento das custas 

processuais, sobre o valor atualizado da dívida embargada (porque esse 

é o valor da causa atual), no prazo de 15 dias, pena de indeferimento da 

inicial e extinção da lide, sem julgamento de mérito.Se recolhidas as 

custas, no mesmo prazo assinalado acima, promova o autor a emenda da 

inicial, adequando os embargos à execução ao que determina o art. 917 

do NCPC, inclusive trazendo planilha discriminada do valor que entende 

devido ou excessivo, sob as penas da norma apontada no § 4º, I e II do 

mesmo dispositivo legal.Intime-se.Não havendo recolhimento das custas, 

certifique-se e conclusos para extinção.Cumpra-se, nessa 

sequência.Juína (MT), 24 de maio de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 129632 Nr: 2273-98.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ANTONIO LEÃO SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LANDIM VIEIRA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Dessarte, INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária, e determino a 

intimação do autor para que promova ao recolhimento das custas 

processuais, sobre o valor atualizado da dívida embargada (porque esse 

é o valor da causa atual), no prazo de 15 dias, pena de indeferimento da 

inicial e extinção da lide, sem julgamento de mérito.Se recolhidas as 

custas, no mesmo prazo assinalado acima, promova o autor a emenda da 

inicial, adequando os embargos à execução ao que determina o art. 917 

do NCPC, inclusive trazendo planilha discriminada do valor que entende 

devido ou excessivo, sob as penas da norma apontada no § 4º, I e II do 

mesmo dispositivo legal.Intime-se.Não havendo recolhimento das custas, 

certifique-se e conclusos para extinção.Cumpra-se, nessa 

sequência.Juína (MT), 24 de maio de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 137640 Nr: 1683-87.2018.811.0025

 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: JORGE ANTONIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS N. DA SILVA ME, JONAS NUNES DA 

SILVA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1683-87.2018.811.0025 (Cód. 137640)EMBARGANTE: Jorge 

Antonio PereiraEMBARGADO: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 

de Associados do Vale do JuruenaEMBARGOS DE TERCEIROVISTOS.

[...]Sustenta o embargante que nos autos de execução, em apenso, foi 

penhorado o veículo de sua propriedade consistente na marca/modelo 

REB/RANDON SR GR TR, tipo CAR/S REBOQUE/CARROC ABT, ano de 

fabricação 1997, placa LYU1703, RENAVAN Nº 0067542253, CHASSI nº 

9ADG12430VM128746, e que apesar da sua titularidade de não ter 

transferida na época da aquisição, está na posse do bem desde 

25/03/2015, conforme comprovam os documentos anexos à 

exordial.Requer a suspensão do processo principal durante o curso do 

presente incidente, nos termos do art. 678, do CPC. Preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal, 

recebo os presentes embargos para discussão.Conforme se infere do 

certificado de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo 

– ATPV, carreado às fls. 12, apesar de não ter transferido a titularidade 

do bem, o embargante adquiriu o veículo penhorado do executado em 

25/03/2015, quando foi firmada a transação entre as partes.Assim, 

considerando que a transferência da propriedade dos bens móveis se 

opera mediante a simples tradição, concedo o efeito suspensivo almejado 

para evitar pesquisas futuras e permanentes em relação ao 

possuidor/proprietário da coisa constritada, salientando, no entanto, que o 
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processo principal deverá prosseguir quanto ao outro veículo que não foi 

objeto de impugnação (art. 678, CPC).Cite-se o embargado para, 

querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 dias (art. 679/CPC).Após, 

vistas ao embargante para se manifestar e, finalmente, conclusos para 

decisão sobre eventual pedido de dilação probatória ou julgamento 

antecipado da lide.Às providências.Juína/MT, 22 de maio de 2018.FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122196 Nr: 2733-22.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR AGUETONI PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ANTONIO LEÃO SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 Processo Nº: 2733-22.2016.811.0025 (Código: 122196)

Exequente: Artur Aguetoni Pires

Executado: Rodrigo Antônio Leão Souto

Vistos,

Devidamente citado o primeiro executado, ainda que a angularização 

processual na ação executiva não tenha se perfectibilizado, porque não 

realizada a citação do segundo devedor, não recebido os embargos à 

execução com efeito suspensivo e havendo renitência do devedor já 

citado em pagar ou garantir a dívida em discussão, perfeitamente possível 

o prosseguimento dos atos expropriatórios, na medida em que neste 

procedimento a responsabilidade se verifica de forma autônoma contra 

cada devedor, exatamente porque os patrimônios são diversos.

Assim sendo, tendo o exequente requerido a prenotação da existência da 

presente ação junto aos registros imobiliários e aos órgãos de controle e 

fiscalização de rebanhos bovinos, equinos, etc. (INDEA/MT), o que 

somente teria sido cumprido quanto aos bens imóveis, recusando-se o 

órgão rural em proceder a averbação premonitória sem ordem judicial, 

defiro o pedido apresentado pelo autor, e determino a expedição ao 

INDEA/MT para que anote no sistema eletrônico de movimentação de 

rebanho (SINDESA) a existência da presente ação, e o valor da dívida em 

cobrança, bloqueando-se qualquer registro/movimentação de semoventes 

equinos e bovinos registrados em nome do executado, até o limite de 

garantia do crédito exequendo, precavendo os terceiros quanto a 

eventuais responsabilidades em possível operação de compra e venda 

que caracterize fraude à execução.

Passo seguinte, defiro o pedido de penhora do imóvel apontado às fl. 44 

(matricula 8853) já que os outros dois são objeto de ação pauliana 

discutindo a alienação realizada no curso da demanda executiva.

Realizada a constrição cartorial, expeça-se mandado de avaliação e 

penhora, e não sendo suficiente a constrição para garantia do juízo, 

intime-se o credor a requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, em sequência e integralmente.

Juína/MT, 24 de maio de 2018.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112563 Nr: 3939-08.2015.811.0025

 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: CLEUZA DE SOUZA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIERIA 

MARQUES - OAB:16846/A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO E 

COMPROVANTE JUNTADOS À FL. 93-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96386 Nr: 4793-70.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENIR LAGOAS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS INFORMAÇÕES 

PRESTADAS NA CARTA PRECATÓRIA JUNTADA ÀS FLS. 118/119.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103621 Nr: 4244-26.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISDSDM, LFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DA 

CARTA PRECATÓRIA À FL. 95-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 43411 Nr: 2562-46.2008.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEAUTO - SERVIÇOS AUTO ELÉTRICOS LTDA, LUIZ 

CARLOS PADOVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JÚNIOR BERLEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA IMPUGNAÇÃO À 

PENHORA APRESENTADA ÀS FLS. 166/171.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122379 Nr: 2846-73.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LANDIM VIEIRA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ANTONIO LEÃO SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - 

OAB:21.432/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 PROCESSO Nº: 2846-73.2016.811.0025 (Código: 122379)

Exequente: Maria Landim Vieira Pires

Executado: Rodrigo Antônio Leão Souto

Vistos,

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora on line, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no 

art. 835 do NCPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de 

valores/créditos pertencentes aos executados e que se encontrem 

depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, 

abrangendo, ainda, cooperativas de crédito em que o executado possua 

movimentação financeira, observando-se as normas esculpidas na CNGC 

para essa espécie de penhora judicial.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Em sendo infrutífera a tentativa de constrição, defiro, em sequência, a 

penhora de semoventes equinos e bovinos registrados em nome do 

executado junto ao INDEA/MT, via SINDESA, determinando seja o órgão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 273 de 588



oficiado, para efetivação do bloqueio da movimentação de quaisquer 

animais no aludido sistema, em nome do executado, até a satisfação do 

crédito exequendo.

Identificada a existência dos animais, intime-se o credor para que indique o 

local onde se encontram, para avaliação, depositando o valor das 

necessárias diligências para a execução do ato.

Cumpra-se.

Juína/MT, 24 de maio de 2018.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54730 Nr: 6078-40.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA RIO PERDIDO LTDA, NILTON 

GOMES DA SILVA, CÍCERO LEITE DA SILVA, SIDNEI GOMES DE MORAES, 

JOSÉ MAZIERI, CICERO TAIGUARA FURTADO TEIXEIRA, DIOMAR TOLFO 

BRESCOVIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 137640 Nr: 1683-87.2018.811.0025

 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: JORGE ANTONIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS N. DA SILVA ME, JONAS NUNES DA 

SILVA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:OAB/MT 13.701, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 CITE-SE A PARTE EMBARGADA, ATRAVÉS DE SEU CAUSÍDICO, ACERCA 

DOS PRESENTES EMBARGOS DE TERCEIRO PROTOCOLADOS SOB O 

CÓDIGO 137640, E EM APENSO AOS AUTOS CÓDIGO 106181, NOS 

TERMOS DA DECISÃO DE FL. 17: "VISTOS. Trata-se de Embargos de 

Terceiros opostos por Jorge Antonio Pereira em face de Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena, qualificada 

nos autos nº 663-66.2015.811.0025, de Execução de Título Extrajudicial 

que move em face de Jonas N. da Silva ME e Jonas Nunes da Silva. [...] 

Preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal, recebo os presentes embargos para discussão. Conforme 

se infere do certificado de Autorização para Transferência de Propriedade 

de Veículo – ATPV, carreado às fls. 12, apesar de não ter transferido a 

titularidade do bem, o embargante adquiriu o veículo penhorado do 

executado em 25/03/2015, quando foi firmada a transação entre as 

partes. Assim, considerando que a transferência da propriedade dos bens 

móveis se opera mediante a simples tradição, concedo o efeito 

suspensivo almejado para evitar pesquisas futuras e permanentes em 

relação ao possuidor/proprietário da coisa constritada, salientando, no 

entanto, que o processo principal deverá prosseguir quanto ao outro 

veículo que não foi objeto de impugnação (art. 678, CPC). Cite-se o 

embargado para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 dias (art. 

679/CPC). Após, vistas ao embargante para se manifestar e, finalmente, 

conclusos para decisão sobre eventual pedido de dilação probatória ou 

julgamento antecipado da lide."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 137640 Nr: 1683-87.2018.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS N. DA SILVA ME, JONAS NUNES DA 

SILVA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:OAB/MT 13.701, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 DECISÃO FLS. 17: "VISTOS. Trata-se de Embargos de Terceiros opostos 

por Jorge Antonio Pereira em face de Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Vale do Juruena, qualificada nos autos nº 

663-66.2015.811.0025, de Execução de Título Extrajudicial que move em 

face de Jonas N. da Silva ME e Jonas Nunes da Silva. [...] Preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal, 

recebo os presentes embargos para discussão. Conforme se infere do 

certificado de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo 

– ATPV, carreado às fls. 12, apesar de não ter transferido a titularidade 

do bem, o embargante adquiriu o veículo penhorado do executado em 

25/03/2015, quando foi firmada a transação entre as partes. Assim, 

considerando que a transferência da propriedade dos bens móveis se 

opera mediante a simples tradição, concedo o efeito suspensivo almejado 

para evitar pesquisas futuras e permanentes em relação ao 

possuidor/proprietário da coisa constritada, salientando, no entanto, que o 

processo principal deverá prosseguir quanto ao outro veículo que não foi 

objeto de impugnação (art. 678, CPC). Cite-se o embargado para, 

querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 dias (art. 679/CPC). Após, 

vistas ao embargante para se manifestar e, finalmente, conclusos para 

decisão sobre eventual pedido de dilação probatória ou julgamento 

antecipado da lide."

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000500-64.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA RODRIGUES DE MIRANDA (EXECUTADO)

MELQUISEDEQUE FERNANDO RODRIGUES DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000500-64.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: 

PATRICIA SIMIONATTO EXECUTADO: MARISA RODRIGUES DE MIRANDA, 

MELQUISEDEQUE FERNANDO RODRIGUES DE MIRANDA VISTOS. 

Consoante teor da petição de ID. 12716705 a parte autora se manifestou 

expressamente desistindo da ação, antes de formada a angularidade da 

relação jurídica processual. Havendo desistência expressa da parte 

autora a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 23 de maio de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 1175 Nr: 28-18.1997.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SÃO VALENTIM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 
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SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do Provimento 

nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, encaminhando-os ao setor de 

expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora, para que promova o andamento do feito sob 

de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 120782 Nr: 1876-73.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIDS, MIDS, JIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES, LANAIRA DA SILVA - OAB:OAB/SP 361.730, 

LARISSA COPATTI DOGENSKI - OAB:OAB/RS 97.459, LUIS FERNANDO 

MORAES DE MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da Parte autora, para que informe o endereço do 

executado, visando intima-lo da Sentença proferida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 91548 Nr: 5976-13.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:11945/B, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9.847 

OAB-MT, NAGIB KRUGER - OAB:4419/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAUJO 

- OAB:3.928

 DESPACHO: "Vistos, etc.1. Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor 

de Cadastro e anote-se na capa dos autos que o presente feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 509 

e seguintes do NCPC corrigindo, caso necessário, as partes no polo ativo 

e passivo. 2. Intime-se o executado pessoalmente, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor de R$ 6.199,85 (seis mil, cento e noventa e 

nove reais e oitenta e cinco centavos), acrescidos das custas, se 

houver.3. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

previsto no artigo 523 do NCPC, sem o pagamento voluntário, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento.4. Não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação, poderá a parte exequente efetuar pedido de pesquisas junto 

aos sistemas informatizados à disposição do juízo.

5. Transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 

do NCPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Novo Código de Processo Civil.Às providências.Juína/MT, 21 de novembro 

de 2017.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 83226 Nr: 3436-26.2011.811.0025

 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: GCDAM, LDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada da certidão negativa de fls.127, Intime-se a parte 

autora para se manifestar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 135536 Nr: 195-97.2018.811.0025

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVVS, RAPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Tendo em vista que o representado Ricardo Augusto Pedro da 

Cruz se apresentou espontaneamente e justificou sua ausência na 

audiência de apresentação ocorrida em 16.05.2018 e considerando que o 

Parquet pugnou pela continuação do processo, DEFIRO os pedidos 

formulados pelo Parquet. Nomeio como advogada dativa a Dra. Thais dos 

Santos Diniz para apresentar defesa prévia e rol de testemunhas no prazo 

de 03 (três) dias, contados da intimação. O representado sai intimado da 

audiência de continuação designada para o dia 09 de julho de 2018, às 

17h30. Providencie a escrivania as intimações necessárias. Às 

providências. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 3428 Nr: 571-50.1999.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOECHST SCHERING AGREVO DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.A.M. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA., 

MARINALDO JOSÉ RODRIGUES, MAURICIO MAKRAKIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT, MÁRCIA APARECIDA DAVID - OAB:4889-A/MT

 Certifico que, aportou nos autos fl.382 o Auto de Arrematação do Imóvel 

em litígio. Sendo assim, Intime-se as Partes para que se manifestem.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 98691 Nr: 84-55.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 Ante o exposto, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

externada na denúncia para:a) EXTINGUIR A PUNIBILIDADE do réu 

JHONATAN JOSÉ TEIXEIRA LEAL no que concerne ao crime da ameaça 

(art. 147 do CP), ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva 

estatal, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, e b) CONDENÁ-LO 

nas sanções do artigo 129, § 9°, do Código Penal, com as implicações da 

Lei n. 11.340/2006.Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do 

Código Penal, passo à individualização da pena:Pena: detenção, de 3 

(três) meses a 3 (três) anos.TORNO DEFINITIVA a pena de 3 (três) meses 

de detenção.A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma 

do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.Tendo em vista que o regime fixado é 

incompatível com a prisão, CONCEDO ao réu o direito de apelar em 

liberdade. Tendo em vista a circunstância do tipo penal, a qual foi cometida 

mediante violência, nos termos do art. 44 do Código Penal, 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. Transitada em julgado a sentença para as partes, 

DETERMINO as seguintes providências:01) EXTRAIA-SE guia de execução 
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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;Após, ao ARQUIVO.P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 44176 Nr: 3538-53.2008.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO MENDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-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.: 130274 Nr: 2686-14.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOVALDINO RODRIGUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Intimação do advogado do réu para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste acerca do endereço da vítima, ALEXANDRO DOS SANTOS, 

tendo em vista a certidão negativa de fl. 63 (verso).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135624 Nr: 264-32.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JUVENAL RICARDO MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 45.

 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

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta de audiências e agenda deste 

magistrado, REDESIGNO a audiência para o dia 27/06/2018, às 13h50min.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 50992 Nr: 4300-35.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MARCELINO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta de audiências e agenda deste 

magistrado, REDESIGNO a audiência para o dia 11/06/2018, às 15h40min.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 51767 Nr: 5000-11.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DA SILVA, "ZÉ MADRUGA"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Vistos,

Trata-se de executivo de pena em que o Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade do recuperando, tendo em vista o cumprimento da 

pena.

É o BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Diante de tais informações e tendo em vista o cumprimento integral da 

pena pelo recuperando, DECLARO EXTINTA sua PUNIBILIDADE e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente executivo de pena e 

DETERMINO seu arquivamento, com as baixas e anotações necessárias.

RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o 

Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 58081 Nr: 4371-03.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOLMAR SIMIONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/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.Transitada 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.: 9260 Nr: 1554-78.2001.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DE SOUZA LOPES, VULGO 

"ROBERTINHO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do recuperando, em 
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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.Transitada 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.: 92316 Nr: 361-08.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ANDERSON APARECIDO BERGAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos,

Trata-se de executivo de pena em que o Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade do recuperando, tendo em vista o cumprimento da 

pena.

É o BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Diante de tais informações e tendo em vista o cumprimento integral da 

pena pelo recuperando, DECLARO EXTINTA sua PUNIBILIDADE e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente executivo de pena e 

DETERMINO seu arquivamento, com as baixas e anotações necessárias.

RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o 

Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 85857 Nr: 6522-05.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILOMENO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da parte 

investigada, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal 

(art. 107, IV, do CP).RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, 

atualizando-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão - 

BNMPTransitada em julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136096 Nr: 650-62.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS NASCIMENTO CALAURO BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 23691

 Vistos. 1) HOMOLOGO a desistência das testemunhas faltantes. 2) 

DEFIRO a juntada dos documentos pela Defesa. 3) Não obstante o pleito 

de restituição de bens apreendidos tenha rito próprio previsto no CPP, o 

caso é singelo e atípico, na medida em que a proprietária dos produtos 

apreendidos foi oitivada nesta oportunidade, juntando-se, inclusive, 

documentos relativos à divulgação em página do Facebook, permitindo-se 

a apreciação no bojo destes autos. Pois bem, não resta a menor dúvida de 

que os bens apreendidos não possuem relação com ao crime imputado ao 

acusado, sendo de exclusiva propriedade de sua irmã Kauana que 

trabalhava com a venda de acessórios de celulares. Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de restituição dos bens apreendidos nos itens “4” a “9” 

do Termo de Exibição de f. 13. à Sra. KAUANA NASCIMENTO CALAURO 

BRITO, servindo a presente como autorização para a retirada dos objetos 

perante a Autoridade Policial. 4) Sobre o pleito de liberdade ora formulado, 

divergindo do Ministério Público, entendo que do caso exsurgem elementos 

que destoam dos típicos casos de traficância seja o pequeno ou o grande 

narcotraficante, cenário a exigir do juiz ponderação sobre as melhores 

medidas cautelares a serem adotadas. De fato, não obstante a figura do 

traficante seja compatível como a figura do usuário, um não afastando o 

outro, i.e., ambos podendo conviver na mesma pessoa, não posso olvidar 

do pleito da própria família hoje ouvida, representado na oitiva do pai do 

acusado e da sua irmã, se comprometendo a iniciar um tratamento de 

desdrogadição. Não se trata de simples promessa desesperada no início 

do processo para obter a liberdade, mas aparente compromisso assumido 

pela família que parece se mobilizar nesse sentido. Afinal, o processo já 

se encontra apto a sentença, encerrando-se a instrução probatória nesta 

data, cuja eventual condenação não implicaria regime fechado, mormente 

se for levado em conta as circunstâncias de pouca droga, primariedade e 

a menoridade relativa. Aliás, sobre as circunstâncias, se inicialmente o 

cenário que motivou a prisão mostrava-se grave, tendo sido apreendidas 

inúmeros acessórios de celular dando sinais de uma possível troca por 

droga, hoje ficou evidenciado que tais produtos não tem qualquer relação 

com o fato imputado ao acusado, tratando-se de produtos de trabalho da 

irmã do acusado, quadro que, somado à pouca droga, fragiliza a 

necessidade da prisão. Ante o exposto, considerando todas essas 

circunstâncias, DEFIRO o pleito da Defesa e CONCEDO a LIBERDADE 

PROVISÓRIA a DOUGLAS NASCIMENTO CALAURO BRITO, com a 

imposição das seguintes medidas cautelares: a) PROIBIÇÃO 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; c) IMEDIATA INTERNAÇÃO do acusado em unidade pública 

ou particular de desdrogadição, devendo informar ao juízo, no prazo de 15 

(quinze) dias, a respectiva comprovação, com os dados da instituição e 

do local onde fica localizada. ALERTO-O de que em caso de 

descumprimento sua prisão preventiva poderá ser decretada. 

EXPEÇAM-SE o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo 

não estiver preso.

 5) Já havendo alegações orais pelo MP, mas ainda pendente a juntada do 

Laudo Definitivo da Droga, cujo laudo não foi localizado no sistema on line 

da Politec, DETERMINO a juntada do respectivo laudo, REQUISITANDO-SE à 

Politec sua confecção, no prazo de 10 (dez) dias. Com a juntada, 

INTIME-SE a Defesa para, no prazo legal, e querendo, complementar suas 

alegações finais orais apresentadas nesta oportunidade na forma oral. 

Após, FAÇAM os autos CONCLUSOS para sentença. SAEM os presentes 

intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 129080 Nr: 1961-25.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIANDRO MATIAS DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Intimação do advogado do réu, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste acerca do endereço das testemunhas, VANIA PIRES DOS 

SANTOS e BRUNA PIRES FAGUNDES, tendo em vista a certidão negativa 

de fl. 187.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 111962 Nr: 3578-88.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAN ARAÚJO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 85.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102850 Nr: 3672-70.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON PEREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTH EMANUELLE BOURET 

SANT'ANA NOGUEIRA - OAB:18198/O

 Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

externada na denúncia para CONDENAR o réu EDILSON PEREIRA DE 

ANDRADE, como incurso, nas penas do art. 306, “caput”, da Lei n. 

9.503/97.PENA: detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor., DETERMINO, caso ele tenha adquirido, a 

SUSPENSÃO de sua utilização pelo prazo de 2 (dois) meses. Caso não, 

PROÍBO o acusado de obter permissão ou habilitação pelo mesmo prazo.A 

pena deverá ser cumprida inicialmente em regime ABERTO.Tendo em vista 

o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em 

liberdade.CONVERTO (CP, art. 44, III) a pena privativa de liberdade em uma 

pena restritiva de direito, que deverão ser fixadas em audiência 

admonitória designada nos autos do Executivo de Pena.DEIXO de proceder 

à suspensão condicional da pena, em tese cabível, por se tratar de medida 

mais gravosa.ISENTO o réu 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 (item 7.16.3 da CNGC/MT );03) 

COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;04) 

OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;05) OFICIE-SE 

ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN;06) 

LANCE-SE o nome do réu no rol do culpado;Tendo em vista a atuação do 

advogado Dativo Dra. Ruth Emanuelle Bouret Sant’ Ana Nogueira para 

defesa do réu, CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento 

dos honorários advocatícios no valor de 5 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 Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas 

as comunicações semestrais devidas. EXPEÇA-SE a certidão determinada 

em f. 62.P. I. C.CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128788 Nr: 1782-91.2017.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE 

JUÍNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUINA - MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

De proêmio, DESENTRANHE-SE a petição de fl. 353/354 e documentos de 

fl. 355-363 dos autos sob o código n. 112150 para estes autos.

 DEFIRO o pedido formulado às fl. 353/354, constante nos autos n. 

112150.

Para tanto, DETERMINO a expedição de alvará para levantamento de 

valores até atingir o montante necessário para atender o projeto 

contemplado.

CIÊNCIA ao Ministério Público, Conselho da Comunidade e CDP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130094 Nr: 2554-54.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ PESSOA PADILHA, ZAQUEU PESSOA 

ROQUE, RONIVALDO PESSOA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - OAB:19390/MT, 

WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

ora formulado e MANTENHO a prisão do acusado.Por fim, CERTIQUE-SE o 

decurso de prazo das precatórias e, decorrido, REMETA-SE às partes 

para alegações finais e CONCLUSOS para sentença, oportunidade em que 

será revisitada a prisão de todos os acusados.CIÊNCIA ao Ministério 

Público e à Defesa.CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-76.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

15/06/2018 às 14:10H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-61.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO SIBIE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 14:20H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-46.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO SIBIE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 14:30H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-15.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DENISON DIEGO OLIVEIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

V. RAMIRES SANCHES & CIA LTDA (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 14:40H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-97.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JARLEI ANDREIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MARCANTONIO (REQUERIDO)

ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA (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 14:50H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000560-37.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

15/06/2018 às 15:00H.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238716 Nr: 6290-26.2006-811.0006

 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: MdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAS

 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 MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 10 (dez) DIAS

AUTOS N.º 6290-26.2006-811.0006 cód. 238716

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: Marineli da Silva Santos

PARTE RÉQUERIDA: Ronicleia Aparecida Santos

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

 DECISÃO/DESPACHO: “Trata-se de Ação de Interdição (Curatela) c/c 

Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Pretendida ajuizada por 

Marineli da Silva Santos em face de Ronicleia Aparecida Santos, todos 

devidamente qualificados nos autos. Consta da inicial que a requerente é 

genitora da interditanda, Ronicleia Aparecida Santos, alegando que ela 

possui Transtorno Dissociativo Misto (CID 10 F 44.7), sendo caracterizada 

por desmaios e esquecimentos, o que impossibilita não só seu 

discernimento, mas até seus cuidados com higiene pessoal. Com a 

exordial vieram os documentos de fls. 12/17 . Às fls. 18/19, a inicial foi 

recebida, tendo sido designada solenidade de interrogatório. Audiência 

realizada às fls. 27/29, oportunidade em que se procedeu com a entrevista 

da interditanda, e ainda, determinou-se a realização de perícia médica. A 

demandada apresentou contestação por negativa geral às fls. 44/45. 

Laudo médico incrustado às fls. 56. A Defensoria Pública manifestou às 

fls. 62/63, pugnando pela procedência do feito. Instado, o Ministério 

Público apresentou parecer às fls. 68/70 requerendo fosse designada 

solenidade para esclarecimentos dos quesitos da perícia realizada, o que 

fora atendido pelo juízo à fl. 71. Em sede de audiência de instrução e 

julgamento, fora verificada a ausência do médico perito, sendo assim 

nomeada nova perita e determinada nova realização de perícia. À fl. 96 

fora determinada a intimação da autora e do MPE para manifestarem, ante 

o lapso temporal já decorrido sem a realização da perícia médica. Parte 

autora manifestou às fls. 97/99 aduzindo a desnecessidade de nova 

perícia, requerendo o julgamento do feito, ao passo que o MPE opinou pela 

realização de perícia por médico credenciado ao município. O parecer 

ministerial fora acolhido à fl. 102, sendo determinada intimação do médico 

credenciado para realização da perícia. Entre um ato e outro, às fls. 

129/131 os autos tiveram sua competência declinada da comarca de 

Cáceres para a presente, sendo assim nomeado médico perito para 

realização da perícia pendente, conforme decisão de fls. 132. Após 

inúmeras tentativas de realização da perícia médico por meio de médico 

credenciado infrutíferas, em decisão de fl. 160 fora nomeada médica 

perita. Perícia incrustada à fl. 166. A DPE apresentou manifestação às fls. 

167/168, requerendo a total procedência do feito. Instado, o parquet 

opinou pela procedência da demanda à fl. 170/170-v, e consequentemente 

a decretação da interdição da requerida. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e Decido. Cuida-se de Ação de Interdição 

(Curatela) c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Pretendida 

ajuizada por Marineli da Silva Santos em face de Ronicleia Aparecida 

Santos, objetivando a declaração de interdição deste último requerido, 

nomeando-se a sua genitora, ora requerente, como sua curadora. 

Inicialmente, sabe-se que a curatela tem por finalidade precípua preservar 

os interesses do curatelado/interditado, cuidando de tudo que diz respeito 

à sua pessoa e aos seus bens. In casu, não restam dúvidas que a 

curatela deve ser deferida àquele que possui melhores condições de zelar 

pelos interesses do curatelado/interditado, a quem demonstre afeição ao 

incapaz. Verifica-se, portanto, que a curatela constitui-se em instituto de 

interesse público, destinada, em sentido geral, a reger a pessoa ou 

administrar bens de incapazes que se encontram impossibilitados de 

regerem sua vida por si, em razão de moléstia, prodigalidade ou ausência. 

Como o próprio nome diz, o instituto tem por finalidade preservar a defesa 

do curatelado/interditado, cuidando no que diz respeito a sua pessoa e ao 

seu patrimônio no limite da necessidade. Na nomeação de curador o 

magistrado deve ter em vista a situação que melhor se amolda aos 

interesses do curatelado/interditado, não podendo permitir que questões 

econômicas e interesses particulares prevaleçam sobre seu bem-estar. 

Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. AÇÃO 

DE INTERDIÇÃO. INTERDITANDA COM DIAGNÓSTICO DE RETARDO 

MENTAL MODERADO. LAUDO PERICIAL PSIQUIÁTRICO QUE CONCLUI 

PELA INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA 

VIDA CIVIL. PROVA PERICIAL EM CONSONÂNCIA COM LAUDO QUE 

INSTRUIU A INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Apesar de o Juízo 

efetivamente não estar adstrito à conclusão do laudo pericial para julgar o 

pedido, a prova pericial, nos processos de interdição, revela-se de suma 

relevância e pertinência, considerando que é o expert que possui 

habilitação e conhecimentos técnicos adequados para efetuar o 

diagnóstico de enfermidades mentais , não podendo se ignorar que muitas 

das doenças psiquiátricas não são perceptíveis ao senso comum, por um 

leigo. No caso, mostra-se escorreita a sentença atacada, que julgou 

procedente o pedido, amparada na conclusão do laudo pericial psiquiátrico 

elaborado por perito psiquiatra do Departamento Médico Judiciário deste 

Tribunal de Justiça, o qual apontou que a requerida padece de Retardo 

Mental Moderado, patologia que a incapacita total e definitivamente para o 

exercício dos atos da vida civil - conclusão esta, aliás, que só veio a 

corroborar o laudo médico que instruiu a inicial, firmado por neurologista. 

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065361024, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 

Santos, Julgado em 19/11/2015) Com efeito, o laudo pericial anexado às 

fls. 166 atestou que a interditada possui quadro de Transtorno 

Dissociativo Misto (CID 10 F44.7), apresentando incapacidade total e 

permanente para os atos da vida civil, sobretudo, no que diz respeito à 

capacidade de reger seu patrimônio e assinar documentos. Portanto, 

diante da comprovação das necessidades especiais da interditanda nos 

autos, constata-se que ela deve ser interditada. Desse modo, verifico que 

o pedido contido na exordial merece acolhimento, uma vez que ficou 

demonstrado por meio do laudo pericial que a interditanda apresenta 

quadro de saúde que limita o seu discernimento e o impede de gerenciar 

seus interesses da vida civil, motivo pelo qual a interdição da Ronicleia 

Aparecida Santos. Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e 

em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte autora, com fundamento no art. 487, I do Código de 

Processo Civil, razão pela qual DECRETO a interdição da Ronicleia 

Aparecida Santos, DECLARANDO-A incapaz de exercer pessoalmente 

todos os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III c/c o artigo 
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1767, inciso I, ambos do Código de Direito Civil Brasileiro. Para tanto, 

nomeio a Sra. Marineli da Silva Santos como curadora, mediante 

compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC. Sem 

condenação em custas. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. 

Intimem-se. Após, publique-se na rede mundial de computadores, no sítio 

do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora, com fundamento no art. 755, § 3º do CPC. Expeça-se mandado, 

ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento do interditado. Após o decurso do prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. P.R.I. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de fevereiro de 2018. Edna Ederli 

Coutinho - Juíza 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, Jucinei Aparecida 

Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 23 de maio de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 148277 Nr: 4434-36.2011.811.0011

 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: Willian Amorim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ferreira de Andrade Sobrinho, 

Brasilveiculos Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:13721, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151

 Intimar os advogados das partes requeridas para se manifestarem sobre 

o Laudo Pericial de fls. 503/507, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258376 Nr: 1097-92.2018.811.0011

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Satiko Ono Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Cabral Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consulta realizada junto ao Sistema INFOJUD, foi possível aferir a 

existência de um novo endereço da parte requerida, conforme extrato em 

anexo.

 Deste modo, determino a citação do requerido no endereço localizado.

 Caso reste infrutífero o ato acima, certifique-se e intime-se a parte 

requerente para que se manifeste no que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

N’outro giro, tendo em vista que a audiência designada à fl. 13 encontra-se 

as vésperas de ser realizada e as partes ainda não foram intimadas, 

redesigno a oralidade para o dia 26 de julho de 2018, às 14h30min, 

devendo a Secretaria deste Juízo expedir o necessário para a profícua 

realização da solenidade.

Por fim, cumpra-se o remanescente da decisão de fls.13/13-vº.

Intime-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251883 Nr: 4027-20.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tropical Comércio de Gás e Água Mineral Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SE-Distribuidora de Alimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 Recebo os embargos do executado para discussão. intime-se a 

embargada para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 177272 Nr: 505-24.2013.811.0011

 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:

 Diante do teor da certidão e dos documentos juntados às fls. 68/70, 

intime-se a parte exequente para que se manifeste no que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-se, desde já, que o silêncio 

será interpretado como quitação total do débito reclamado.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me 

conclusos.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste/MT, 16 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246317 Nr: 1288-74.2017.811.0011

 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: Maurilio Rodrigues de Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A fim de evitar nulidades no bojo do processo, em razão da proximidade 

que esta Magistrada tem com o requerente, por ser serventuário da justiça 

e devido às atividades jurisdicionais desempenhadas enquanto ele se 

encontrava lotado na Segunda Vara desta Comarca, declaro-me suspeita, 

como já me declarei anteriormente em outras oportunidades, para 

processar e julgar o presente feito, com escopo no art. 145, inciso I, do 

NCPC.

Assim sendo, remetam-se os autos para o meu substituto legal, com 

URGÊNCIA.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste – MT, 23 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 203558 Nr: 646-09.2014.811.0011

 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: Evando de Paula Baia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Saúde, 

Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral da 
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Fazenda Nacional do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Defiro o pedido de fl. 152, determinando que intime-se a parte autora, no 

prazo de 10 (dez) dias, a fim de prestar contas acerca do valor recebido, 

sob pena de responsabilidade.

Intime-se.

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.: 253516 Nr: 5000-72.2017.811.0011

 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: Luziana Almeida de Souza

 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:

 Intime-se a parte autora, para justificar sua ausência na perícia outrora 

aprazada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do 

feito sem a realização da prova pericial.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 23 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252958 Nr: 4665-53.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliaria 25 de Maio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para se manifestar sobre a petição de fls.79, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249370 Nr: 2771-42.2017.811.0011

 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: Aymoré Credito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Monteiro Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A despeito de a requerente manifestar às fls. 35 requerendo 

desentranhamento do mandado de busca e apreensão para cumprimento 

em novo endereço ora apresentado, tal pleito não viera acompanhado da 

competente guia de recolhimento da respectiva diligência a ser cumprida 

pelo oficial de justiça.

Assim, intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder 

com a juntada da referida guia de pagamento.

Comprovado o recolhimento da diligência, expeça-se novo mandado de 

busca e apreensão e citação nos termos da r. decisão de fls. 20/20-v°, no 

endereço informado no respectivo pleito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 23 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235931 Nr: 714-85.2016.811.0011

 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: Jair Francisco Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Arcino Francisco Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifico que nas primeiras declarações 

apresentadas às fls. 33/35 foram arrolados apenas quatro herdeiros do 

de cujus, sendo tal informação destoante do contido na certidão de óbito 

de fl. 12.

Além do que, vislumbro que o inventariante juntou aos autos cópia dos 

documentos pessoais e certidões de casamento dos herdeiros, todavia, 

não juntou procuração atribuindo poderes ao inventariante nem ao patrono 

para representa-los, razão pela qual se faz necessário que se descortine 

o endereços de referidos herdeiros a fim de permitir a citação dos 

mesmos dos termos da presente ação.

Desta feita, intime-se o inventariante, via seu patrono, para que regularize 

as inconsistências acima apresentadas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de remoção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de maio de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 113608 Nr: 3450-86.2010.811.0011

 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: Espolio de Benedito Alves da Costa, Valdir Alves dos 

Santos, Simone Alves dos Santos, Osvaldo Alves dos Santos, Nivaldo 

Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 485, IX, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte 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 suspensa de exigibilidade, na forma do 

art. 98, § 3º do NCPC.Preclusas as vias recursas, arquivem-se os autos, 

mediante as baixas e anotações necessárias.P. R. I. Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 23 de maio de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 121615 Nr: 142-08.2011.811.0011

 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: Edma Soares de Queiróz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. do Sudoeste de MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Paulo de Assunção - 

OAB:12.060, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Martins Mello - 

OAB:3811

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
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 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 142-08.2011.811.0011 – cód.121615

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Edma Soares de Queiróz

PARTE REQUERIDA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

do Sudoeste de MT.

INTIMANDO(A, S): Requerente: Edma Soares de Queiróz, Cpf: 

64541436604, Rg: M-5.380.268 SSP MG Filiação: Aramiz Soares de 

Queiróz e de Maria Tomaz de Queiróz, data de nascimento: 21/07/1963, 

brasileiro(a), natural de Iturama-MG, separado(a) judicialmente, pecuarista 

- comerciante, Endereço: Rua Antonio Martins da Costa, S/nº, Bairro: 

Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/01/2011

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

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: Cuida-se de ação de ação revisional de contrato ajuizada por 

Edma Soares de Queiroz em face da Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – Sicredi 

Sudoeste. Às fls. 403/404, os advogados que constituídos nestes autos 

pelos autores renunciaram ao mandato que lhes foi outorgado, motivo pelo 

qual se determinou a sua intimação pessoal para que promovessem a 

regularização de sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Expedido mandado de intimação, o Meirinho certificou, à fl. 419, que 

não foi possível intimar a autora, por se encontrar atualmente em local 

incerto e não sabido.Como é cediço, é obrigação das partes manter nos 

autos seu endereço atualizado. Se não foi possível intimar os autores 

pessoalmente para que propulsionassem o processo, tal fato deveu-se 

unicamente à sua própria incúria porque não informou seu novo endereço. 

A intimação pessoal, prevista na sistemática processual, pressupõe a 

localização da parte. Sem elementos que permitam sua realização, não há 

como possa a parte interessada exigi-la, devendo suportar o ônus 

processual de sua omissão.Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DO PATRONO DA AUTORA. INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA AUTORA FRUSTRADA EM RAZÃO DE MUDANÇA DE 

ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO CARTÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

POR INÉRCIA DA PARTE. 1. O despacho que deferiu o sobrestamento do 

processo também intimou o patrono da parte autora a promover o 

andamento do feito em 48 horas, sob pena de extinção, após o término do 

prazo de suspensão. 2. Não há qualquer nulidade na sentença que 

extingue o processo sem julgamento de mérito por abandono da causa, se 

a intimação pessoal não se aperfeiçoou por culpa exclusiva da autora, 

que deixou de informar ao cartório o endereço atualizado. 3. Recurso 

conhecido e não provido.” (20060150034614APC, Relatora Des. NIDIA 

CORREA LIMA, 3ª Turma Cível, julgado em 14/06/2006, DJ 01/08/2006 p. 

128). “EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. 

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ABANDONO DO FEITO. ENDEREÇO 

DESATUALIZADO. I - Não há nulidade da sentença quando a 

fundamentação é sucinta, ainda mais, quando suficiente para a conclusão 

exposta no dispositivo. II - Cumpre às partes manterem o endereço 

atualizado nos autos, bem como promover o andamento do processo, sob 

pena de arcarem com os prejuízos advindos da sua inércia. III - Apelação 

conhecida e improvida.” (20040150054918APC, Relatora Des. VERA 

ANDRIGHI, 4ª Turma Cível, julgado em 13/12/2004, DJ 03/03/2005 p. 60). 

Vale mencionar que outro processo no qual a Sra. Edma Soares Queiroz 

figura como parte autora foi extinto pelo mesmo motivo, Cód. 81362, em 

trâmite nesta Primeira Vara, ou seja, porque ela alterou o seu endereço 

sem comunicar o Juízo ou, pelo menos, os seus advogados, o que denota 

o total desinteresse pelo prosseguimento do feito.Diante do exposto, 

extingo o presente feito, sem resolução do mérito, com supedâneo no art. 

485, III do Código de Processo Civil.Condeno a autora ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, cuja 

verba arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se.P. R. I. C.Mirassol D’Oeste/MT, 10 de abril de 

2018Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em substituição legal

Eu, Odete Pereira da Cunha, Técnico Judiciária,, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 24 de maio de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 28088 Nr: 1968-11.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edson Marcelino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para juntar aos autos o numero 

da conta bancária para posterior emissão de Alvará do valor constante do 

recibo de depósito de fls. 188/189

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253898 Nr: 5173-96.2017.811.0011

 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: Cecília Aparecida Pereira Zanetti

 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:

 Interposto o recurso 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), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 09 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251109 Nr: 3596-83.2017.811.0011

 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: Zelita Santos Carvalho de Andrade

 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:

 Interposto o recurso 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), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 09 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250903 Nr: 3482-47.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Janete de Andrade Pontel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Interposto o recurso 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), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 09 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245993 Nr: 1095-59.2017.811.0011

 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: Inez Rampin Silverio 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:

 Interposto o recurso 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), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 09 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238911 Nr: 2218-29.2016.811.0011

 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: Eucilene Aparecida da Silva Castro, BMdSdM

 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:

 Interposto o recurso 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), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 09 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 86232 Nr: 3097-80.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Unimed Vale do Jauru - Cooperativa de Trabalho Médico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS. Promoções Eventos e Produções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hanna Kágiza Pomar Nogueira 

Braga - OAB:19.103, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Siliane Luz Fernandes 

- OAB:13.121A, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 440, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Realizei consulta junto ao Sistemas INFOJUD, 

não logrando êxito em localizar informações acerca da Declaração de 

Imposto de Renda da parte executada, conforme extratos em anexo. À 

vista disso, intime-se a exequente para que indique outros bens à 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos 

termos do art. 921, III do CPC. Decorrido o prazo supra sem manifestação, 

determino, desde já, a suspensão do processo, pelo prazo de um ano, nos 

termos do art. 921, III do CPC. Escoado o prazo da suspensão, arquive-se 

provisoriamente, conforme o §2º do mesmo dispositivo. Expeça-se o 

necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 141011 Nr: 3214-03.2011.811.0011

 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: Marinalva Moreira de Souza, Vanildo Francisco, BDMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Geral e Maternidade Araputanga-MT, 

Hirose Batista Ltda, Jorge Sadao Hirose

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fidélis Itamar de Queirós - 

OAB:12.145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Livia Comar da Silva - 

OAB:7650-B/MT, Pedro Ovelar - OAB:6270

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 596, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos 

autos do Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada sendo 

requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os 

autos com as baixas anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256440 Nr: 263-89.2018.811.0011

 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: Ana de Jesus Andrade, NAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi devidamente citada dos termos da 

presente ação através da carta de citação de fls. 53, cujo A.R. foi juntado 

aos autos em 21/05/2018, tendo protocolado a contestação de fls. 54/109, 

em 19/03/2018, no prazo legal.

Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, 

abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da 

contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259003 Nr: 1413-08.2018.811.0011

 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: Devair Bento Ferreira

 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:

 Certifico que a parte requerida foi devidamente citada dos termos da 

presente ação em 08/05/2018, tendo protocolado a contestação de fls. 

56/68, em 10/05/2018, no prazo legal.

Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, 

abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da 
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contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235273 Nr: 306-94.2016.811.0011

 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: Marilene Assis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF Brasil Foods S/A, Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245, Henrique José da Rocha - 

OAB:36568

 Intimar o advogado da parte autora acerca da conclusão do laudo pericial 

carreado à fl. 407, para que querendo se manifeste em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243423 Nr: 4656-28.2016.811.0011

 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: Nael Rozalem

 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. decisão de fls. 68, cujo teor 

transcrevo:"À vista disso, nos termos do art. 494, I do CPC, corrijo de ex 

officio o erro material acima descrito passando o dispositivo a conter a 

seguinte redação: À luz do exposto, em cumprimento ao disposto no art. 

109, §4º da Constituição Federal, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para o julgamento do feito e, por corolário, DECLINO da competência 

em favor do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, de modo que 

DERTERMINO a remessa dos autos ao Juízo competente, nos termos do 

art. 108 da Constituição Federal, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 179510 Nr: 900-16.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jefferson Alexandre Marques Merino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca do 

cálculo de fls. 264/265, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243533 Nr: 4705-69.2016.811.0011

 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: Carlito Alves Goes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sarah Caroline Mendes 

Pinheiro - OAB:16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244910 Nr: 493-68.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Batista de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Longhi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 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.: 245883 Nr: 1042-78.2017.811.0011

 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: Antonia dos Santos Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Franco Silva - 

OAB:22.314, Selio Soares de Queiroz - OAB:8470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca do 

documento colacionado às fls. 103 pelo perito dos autos, especialmente a 

respeito do não comparecimento do autor na perícia ora designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248981 Nr: 2601-70.2017.811.0011

 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 Correa das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 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.: 254679 Nr: 5476-13.2017.811.0011

 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: Irineu Ferreira do Bonfim

 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.: 255243 Nr: 5676-20.2017.811.0011

 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: Maria Gonçalves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 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.: 255323 Nr: 5731-68.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Karina de Oliveira, João Vitor de Oliveira Aires

 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 
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Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235407 Nr: 405-64.2016.811.0011

 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): Crânios-Assessoria Administrativa e C. 

Seguros Ltda, Ailton Luiz de Paula, Francisco Agostinho Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste acerca das Atas de 

Leilão Nergativo de fls. 102 e 104, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240848 Nr: 3334-70.2016.811.0011

 AÇÃO: 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 da parte autora sobre a r. sentença de fls. 33, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, 

com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Isento a 

parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da Lei 

Estadual nº. 7.603/2001. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os 

autos."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000324-30.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUZELAINE MENDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLINTON FERREIRA DA SILVA OAB - MT0022335A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 13169090, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 11/09/2018 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: 1000343-36.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WELLYTON FABRICIO PEREIRA MUNDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Procedo com a intimação dos(as) advogados(as) das partes acerca da R 

Decisão de Id. 13171400, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 25/07/2018 Hora: 17:30 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-44.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 13353944 e 13353947. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 24 de maio de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-16.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANDERSON BORGES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 13302441, 13302450 e 13302463. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 24 de maio de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000340-81.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLINTON FERREIRA DA SILVA OAB - MT0022335A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de Id. 13170737, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 11/09/2018 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE FERREIRA MAIA DIOGO (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 285 de 588



Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de Id. 13202296, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 31/07/2018 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-82.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA GRACIELLE DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de Id. 13202868, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 11/09/2018 Hora: 14:30 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000283-63.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELI ALMEIDA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de Id. 13249061, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 11/09/2018 Hora: 15:00 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000296-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

R. DELFINO SOUZA PAPELARIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Procedo com a intimação dos(a) advogados(a) das partes acerca da R. 

Decisão de Id. 13250745, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 04/07/2018 Hora: 17:00 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000351-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUZELAINE MENDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLINTON FERREIRA DA SILVA OAB - MT0022335A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de Id. 13302607, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 11/09/2018 Hora: 15:30 . 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: 1000305-58.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON CHARLLES PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA FRANCO SILVA OAB - MT22314/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de Id. 13320028, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 11/09/2018 Hora: 16:00 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-11.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDA DA SILVA MACHADO MARCONDES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da r. 

Decisão de Id. 13326724, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 11/09/2018 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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-14.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAPAJOS LAR CENTER - IND E COM DE ARTIGOS DE VIDRACARIA E 

MARMORARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do ID.13170483, bem como, da audiência designada 

nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação 

- Juizado Especial Data: 25/07/2018 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: 1000519-15.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SARA DIAS SILVA CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/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 de Id. 13274289, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 29/08/2018 Hora: 15:00 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SARA DIAS SILVA CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/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 de Id. 13274349, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 29/08/2018 Hora: 15:30 . 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: 1000474-11.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VANEIDE SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/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 de ID. 13226874, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 22/08/2018 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: 1000344-21.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. M. LIMA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de Id. 13201401, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 31/07/2018 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: 1000478-48.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FERREIRA MUDESTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/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 de Id. 13227826, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 28/08/2018 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: 1000440-36.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SALUSTIANA DA SILVA DIDONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/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 de Id. 13273766, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 22/08/2018 Hora: 13:00 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-30.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DJONE DA SILVA CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/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 de Id. 13274247, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 29/08/2018 Hora: 14:30 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249566 Nr: 2858-95.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA WEBSTER DEBIAZI 

MORGAN - OAB:288386

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos à douta advogado do réu para apresentar os memoriais 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259753 Nr: 1709-30.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo da Silva Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3.057

 PROCESSO/CÓD. Nº 259753

Vistos etc.

Em que pese a petição juntada às fls. 30/31, denoto que o pedido de 

redesignação se restringiu apenas à alegação genérica da impossibilidade 

do comparecimento do causídico em audiência, sem qualquer documento 

que comprove o fato impeditivo.

Outrossim, não obstante o procurador possua outro compromisso no dia 

da audiência, sabe-se que o mandato que lhe fora outorgado pode ser 

substabelecido a outro advogado, com a finalidade de acompanhar o 

recuperando na audiência admonitória.

Nesse sentido, não havendo motivo justificável para a redesignação da 

audiência, mantenho a data previamente agendada.

Aguarde-se a realização da audiência.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25231 Nr: 159-62.2001.811.0086

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wintson Correa, Carlos Alberto Silva Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Boff, Alberto Francisco de Mendonça 

Boff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joe Ortiz Arantes - OAB:MT 

1166-A, Marco Antonio Guimarães J. Junior - OAB:MT 10.369

 [...] Processo n. 159-62.2001.811.0086 – Código n. 25231. Pelo exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a Ação de Interdito Proibitório proposta por 

Wintson Correa e Carlos Alberto Silva Alves, qualificados nos autos, em 

desfavor do Alberto Francisco de Mendonça Boff, qualificado nos autos, 

em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. CONDENAR os 

Autores de forma solidária em custas e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25233 Nr: 183-90.2001.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Francisco de Mendonça Boff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joe Ortiz Arantes - OAB:MT 

1166-A, Marco Antonio Guimarães J. Junior - OAB:MT 10.369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B

 [...] Processo n. 183-90.2001.811.0086 – Código n. 25233. Pelo exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Interdito Proibitório 

proposta por Alberto Francisco de Mendonça Boff, qualificado nos autos, 

em desfavor de Wintson Correa , qualificado nos autos, em consequência, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, para fins de: REINTEGRAR A POSSE 

da Fazenda Angélica, matrícula 8.351, 1º Ofício de Diamantino/MT, atual 

matrícula 13.201, 1º Ofício de Nova Mutum/MT para a parte Autora Alberto 

Francisco de Mendonça Boff; MANTER a liminar deferida às fls. 45/47; 

CONDENAR o Requerido em custas e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 33690 Nr: 36-54.2007.811.0086

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcenir Paes Pereira, Saulo Santos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Francisco de Mendonça Boff, Vilson 

Correa, Carlos Alberto Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adão Pavoni Rodrigues - 

OAB:177151/SP, Aleandra F. de Souza - OAB:MT 6249, Flaviano 

Kleber Taques Figueiredo - OAB:MT 7348, Marcelo Pereira de 

Lucena - OAB:MT 16528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, ALESSANDRO MARTINS - OAB:MT 4.733-E, Joe 

Ortiz Arantes - OAB:MT 1166-A, Marco Antonio Guimarães J. 

Junior - OAB:MT 10.369

 [...] Processo n. 36-54.2007.811.0086 – Código n. 33690. Pelo exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a Ação de Interdito Proibitório proposta por Alcenir 

Paes de Almeida e assistente litisconsorcial Saulo Santos de Oliveira, 

qualificados nos autos, em desfavor de Alberto Francisco de Mendonça 

Boff, qualificado nos autos, em consequência, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para fins de: DECLARAR como possuidor o Requerido 

Alberto Francisco de Mendonça Boff. Com relação aos opostos Wintson 

Correa e Carlos Alberto Silva Alves a situação destes foi resolvida nos 
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processos de Códigos n. 25231 e 25333, não devendo participar do rateio 

de custas e honorários. CONDENAR os Autores de forma solidária em 

custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa atualizado. De mais a mais, determino que a 

Secretaria Judicial encaminhe cópia da presente sentença ao Juízo da 

Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT para juntada aos autos da 

Ação de Execução n. 19-74.1993.811.0032 – Código n. 1220 – Processo 

n. 115/1993, bem como ao Banco do Brasil S.A. – Agência de Rosário 

Oeste/MT. [...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92995 Nr: 1846-49.2016.811.0086

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Francisco de Mendonça Boff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saulo Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joe Ortiz Arantes - OAB:MT 

1166-A, Marco Antonio Guimarães J. Junior - OAB:MT 10.369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aleandra Francisca de Souza 

- OAB:MT 6249, Flaviano Kleber Taques Figueiredo - OAB:MT 7348

 [...] Processo n. 1846-49.2016.811.0086 – Código n. 92995. Pelo exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Interdito Proibitório, 

proposta por Alberto Francisco de Mendonça Boff, qualificado nos autos, 

em desfavor de Saulo Santos de Oliveira, qualificado nos autos, em 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins de: 

RETIFICAR O VALOR DA CAUSA para R$ 96.000,00 (noventa e seis mil 

reais). REINTEGRAR A POSSE da Fazenda Angélica, matrícula 8.351, 1º 

Ofício de Diamantino/MT, atual matrícula 13.201, 1º Ofício de Nova 

Mutum/MT para a parte Autora Alberto Francisco de Mendonça Boff. 

DEFERIR A LIMINAR determinando que os Requeridos e seus prepostos se 

retirem da área no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de serem retirados 

por oficial de justiça, acompanhado por forças policiais de maneira “manu 

militare”. Caso ultrapasse o prazo de 30 (trinta) dias, sem a saída 

voluntária, arbitro multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a 

duas vezes o valor da causa. Do mesmo modo, caso não cumpra a 

decisão judicial aplico a multa de 20% do valor da causa atualizado 

prevista no art. 77, IV c.c § 2º, do Código de Processo Civil. CONDENAR o 

Requerido em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor da causa atualizado Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75339 Nr: 3893-98.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Cidade Ltda, Mario Raul Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Di Giorgio Beck - 

OAB:RS 44.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105005 Nr: 3294-23.2017.811.0086

 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: José Osmar Bergamasco, EMIRLEI CASTILHO 

BERGAMASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMER EGYPTO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Tadeu Dal Agnol - 

OAB:10843-B, Diogo Tadeu Dal' Agnol - OAB:10843/B, ROMUALDO 

JOSÉ ZALECSKI - OAB:12292, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - 

OAB:MT 17.513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se a decisão proferida em sede de agravo, conforme fls. 87/88.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48345 Nr: 3766-68.2010.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silene Rodrigues de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Silene 

Rodrigues de Assis em desfavor de BV Financeira S.A. – Crédito, 

Financiamento e Investimento.

A parte Exequente apresentou o pedido de cumprimento de sentença à fl. 

62, com o intuito de realizar a baixa do gravame do veículo objeto da 

demanda de busca e apreensão.

Decisão à fl. 64, recebendo o pedido de cumprimento de sentença e 

intimando a parte Executada para realizar o cumprimento da medida.

A parte Executada apresentou manifestação à fl. 66, comunicando o 

cumprimento voluntário da obrigação.

Despacho à fl. 68, intimando a parte Exequente para manifestação, 

oportunidade em que a parte Exequente quedou-se inerte.

Manifestação da parte Executada à fl. 70.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Considerando que o silêncio da parte Exequente importa em 

reconhecimento do cumprimento voluntário da obrigação pela parte 

Executada, a extinção da demanda é medida que se impõem.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem multa e honorários, uma vez que a obrigação fora cumprida 

tempestivamente, nos termos do art. 523, “caput”, do Código de Processo 

Civil.

De mais a mais, defiro os pedidos às fls. 60 e 70, devendo a Secretaria 

Judicial guardar observância aos dados bancários mencionados à fl. 60, 

em consonância com a r. sentença à fl. 59.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 P.I.C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 117956 Nr: 2754-38.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Tadeu Pelim - 

OAB:SP 130.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.
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Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90108 Nr: 14-78.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO LUIZ PAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para INFORMAR 

o endereço atualizado da parte Executada, local para proceder a penhora, 

no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no mesmo prazo, caso 

requeira a expedição: de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116294 Nr: 1983-60.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperbio - Cooperativa de Biocombustivel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Sella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Zandonadi - OAB:MT 

4.266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, intime-se a parte Autora/Exequente para que recolha a devida 

diligência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98224 Nr: 1095-75.2015.811.0093

 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: WGdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Berticelli - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS ajuizada pelo WANLCY 

GONÇALVES DA COSTA em face de CIRLENE DA SILVA FORTE, 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. 58.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84158 Nr: 1493-43.2015.811.0086

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sipal Industria e Comercio ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dargleas Juliano Gagliazzi, Agropecuária Dona 

Yvone Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - 

OAB:40321/PR, Fabio Luis Antônio - OAB:31.149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Cicero Augusto Milan - OAB:MT 16.703-O, FABIO DE 

SA PEREIRA - OAB:5286/B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 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.: 4020 Nr: 18-48.1998.811.0086

 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, Inácio Ademir 

Krindges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - OAB:MT 

9.237, Edson Teles de Figueiredo Junior - OAB:8896/MT, EMILIA 

CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13.206, Pedro Paulo 

Peixoto da Silva Júnior - OAB:MT 5581-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Assis Souza Oliveira - 

OAB:MT 8107, Decio Jose Tessaro - OAB:MT 3.162, Paulo de 

Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 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 Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43839 Nr: 3214-40.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVMR, KCSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681
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 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por KAMILLY VITÓRIA 

MODESTO ROSA representada por sua genitora KELY CRISTINA SILVA 

MODESTO em face de MARCOS GEREMIAS ROSA, todos qualificados nos 

autos em epígrafe.

Às fls. 75/77, acordo entabulado entre as partes.

 À fl. 85, o Parquet se manifestou de forma favorável a homologação do 

acordo.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do aditivo do acordo celebrado às fls. 75/77, 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 concedido para pagamento, 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 Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48347 Nr: 3768-38.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLINIZADORA BANDEIRANTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Graziela Martins Porto 

- OAB:12579

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo embargante, em face 

da sentença de fl. 62, alegando que o decisum estaria eivado de 

contradição.

 Assim, recebo os presentes embargos, em eu efeito interruptivo, 

consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, eis que 

tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 73.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108678 Nr: 5318-24.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Matias Bertolin Dall Oglio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-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 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.: 48928 Nr: 4300-12.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Universo Intimo Industria e Comercio de Vestiario Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniela Alessi - ME, Daniela Alessi Scarpin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Ibanez de Mendonça 

Neto - OAB:SP 163.506, Paula Kuster Andriata - OAB:43663/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 Vistos.

Intime-se a exequente por edital, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento no feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115963 Nr: 1812-06.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando atentamente os autos, verifico que a parte autora não 

recolheu as custas e taxas processuais e não pleiteou pelo benefício da 

justiça gratuita.

 Dessa forma, intime-se o patrono da exequente para, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, 

recolhendo o valor das custas ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, 

trazendo aos autos comprovante de rendimentos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do mesmo Código.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 35942 Nr: 2286-60.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Witts dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 94 e, por consequência, determino a 

suspensão do processo até o dia 29/12/2017.

 Outrossim, considerando o lapso temporal, intime-se a parte exequente 

para dar prosseguimento ao feito, 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.: 107187 Nr: 4554-38.2017.811.0086

 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): Mozer Braga & Rodrigues Braga Ltda. - Me, 

OSMAIR MOZER BRAGA, ELISABETE RODRIGUES BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 
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OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA promovida pelo BANCO DO BRASIL S/A em 

face de MOZER BRAGA & RODRIGUES BRAGA LTDA – ME, OSMAIR 

MOZER BRAGA e ELISABETE RODRIGUES BRAGA, todos já qualificados 

nos autos.

Deferida de plano a expedição do mandado de pagamento, os devedores 

foram devidamente citados, conforme certidão de fl. 34. Entretanto, não 

quitaram os débitos, bem como não ofereceram embargos, conforme 

certidão de fls. 37.

Às fls. 36, o autor postulou pela conversão em execução.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, 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, devendo 

proceder-se às retificações necessárias.

Intimem-se o executado para pagar a importância devida, no prazo de 15 

(quinze) dias, segundo artigo 523, do Código de Processo Civil.

Ficam advertidos os executados que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), conforme o § 1°, 

do mesmo artigo e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) do valor exequendo.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Por fim e mais importante, PROCEDA-SE ÀS RETIFICAÇÕES NO SISTEMA 

APOLO, CONVERTENDO-SE A PRESENTE AÇÃO MONITÓRIA EM 

EXECUÇÃO.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98696 Nr: 5544-63.2016.811.0086

 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): MARCO ANTONIO BILIBIO, LUIZ CARLOS 

MOREIRA DE OLIVEIRA, MARIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 51 e, por consequência, determino a suspensão do 

processo até o dia 29/12/2017, conforme requerido pela parte exequente.

Outrossim, ante o lapso temporal, intime-se a parte exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 35183 Nr: 1569-48.2007.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clara Maria da Cruz - Me, Clara Maria da Cruz, Município 

de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR GONGORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Cristofolini - 

OAB:15882

 Vistos. Sem mais delongas, a improcedência dos pedidos da autora é 

medida que se impõe ao caso, oportunidade em que o imóvel deve ser 

reintegrado ao Domínio Público pelos motivos expostos alhures, bem como 

em conformidade com a sentença proferida nos autos de nº 

3008-89.2010.811.0086 – Código 47584. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos descritos na exordial, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo a liminar anteriormente 

concedida. Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, os quais fixo na importância de 10% sobre o valor atualizado 

da causa, em observância ao disposto no artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Considerando que a autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, fica a exigibilidade das verbas sucumbenciais suspensa 

pelo prazo de 05 (cinco) anos, a teor do disposto no artigo 98, § 3º do 

Código de Processo Civil, só podendo ser executada se comprovada a 

alteração da situação de hipossuficiência. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53689 Nr: 1191-19.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio da Silva Klee Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Giumbelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danusa Serena Oneda - 

OAB:MT 13124-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 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 Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76786 Nr: 389-50.2014.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zocante & Araujo Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - OAB:, 

Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia de Freitas Colli - 

OAB:MT0016044O, Ednaldo Colli - OAB:18.247, Jose Mauricio C. de 

Léo - OAB:12.364-B

 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 requerida para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104813 Nr: 3178-17.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roberto Nunes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Macena dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa do seu procurador, para que providencie o 

recolhimento das custas solicitadas pelo JUÍZO DEPRECADO, consoante 

ofício de fl. 43/44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88100 Nr: 3783-31.2015.811.0086

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovi Antonio Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 49, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como para que 

providencie a complementação da diligência do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71628 Nr: 142-06.2013.811.0086

 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: Maria de Fátima Agostini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 “Vistos. Dou por encerrada a instrução processual, uma vez que também 

já concluída a perícia médica. Concedo vista dos autos à autarquia ré 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o laudo. Após, 

tornem os autos conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110758 Nr: 6355-86.2017.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVLdS, SRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Na dicção do art. 321 do CPC, verificando o juiz que a petição 

inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320, ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 

(quinze) dias. Caso o autor não cumpra a diligência acima, o juiz indeferirá 

a petição inicial, sem julgamento de mérito. Da análise do feito, verifico que 

após ter sido facultado ao autor 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 05 (cinco) dias, 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 Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104771 Nr: 3152-19.2017.811.0086

 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: MAIARA RODRIGUES PEREIRA

 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:

 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 

para juntar aos autos declaração de hipossuficiência, 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 05 (cinco) 

dias, 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 Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104759 Nr: 3142-72.2017.811.0086

 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: MARIO MOISES MORAES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:MT 15.056

 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 

para efetuar o pagamento das custas judiciais 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 
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RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, com fundamento no art. 485, I, 

do CPC. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 27645 Nr: 640-83.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. R. P Aviação Agricola Ltda., Egon Hoepers, C.Vale - 

Cooperativa Agroindustrial, Banco do Brasil S/A, Basf S/A, Leandro Reis 

Bregunci, Luis Felipe Lammel, Leandro Westphalen Michel, União - 

Procuradoria da Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Agostinho Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:MT 3.610-O, Fabiula 

Muller Koenig - OAB:PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:MT 17.980-A, Leandro Westphalen Michel - OAB:MT 7.262-B, 

Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B, Paulo de Morais 

Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 Vistos. Desse modo, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração 

para determinar a inclusão do crédito de honorários sucumbenciais dos 

autos de Código 28225 em trâmite na 1ª Vara desta Comarca como crédito 

prioritário, notadamente a penhora no rosto dos autos constante às fls. 

675/676, ficando estabelecida a seguinte ordem de pagamento de 

credores: Credor Natureza do Crédito Valor do Crédito Leonardo Reis 

Bregunci Honorários sucumbenciais R$ 34.544,93 Luis Felipe Lammel 

Honorários contratuais R$ 453.501,54 Leandro Westphalen Michel 

Honorários sucumbenciais R$ 70.452,70 Honorários Sucumbenciais do 

Processo 28225 – 1ª Vara Honorários sucumbenciais R$ 295.402,82 

União Crédito hipotecário R$ 629.991,35 Banco do Brasil S/A Crédito 

hipotecário A apurar M. R. P. Aviação Agrícola LTDA Penhora R$ 

704.526,96 Basf S/A Penhora R$ 2.521.941,57 C. VALE – Cooperativa 

Agroindustrial Penhora R$ 1.931.421,54 Ante o exposto, determino: i. 

Proceda a expedição do alvará de levantamento de valores, conforme 

determinado no item ii da decisão de fls. 697/703, em nome de Leonardo 

Reis Bregunci, na conta informada à fl. 728/729; ii. Proceda a 

transferência da importância de R$ 295.402,82 (duzentos e noventa e 

cinco mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e dois centavos) aos autos 

de nº 1242-74.2005.811.0086 – Código 28225, em trâmite na 1ª Vara 

desta Comarca, ficando registrado que os referidos valores referem-se 

aos honorários sucumbenciais deste feito; No mais, mantenho a citada 

decisão incólume por seus próprios fundamentos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109397 Nr: 5644-81.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELWIN MACHADO EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/O, Ana Carolina Scaraçati - OAB:OAB/MT11.166

 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 05 (cinco) 

dias, 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 Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70378 Nr: 2919-95.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Carolina de Araujo, Jaqueline de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Martins de Oliveira, Rosenir da Silva 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora online de fl. 125. Assim, na forma estabelecida 

pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio 

on-line até o limite do débito exequendo apurado, tomando por base o 

CPF/CNPJ do executado Nelson Martins de Oliveira e Rosenir da Silva 

Oliveira.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para em 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativo, proceda a busca veículo registrado em nome do executado 

via sistema RENAJUD.

Sendo inexitosas as diligências citadas acima, intime-se o 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.: 115275 Nr: 1479-54.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda, José 

Hamilton Rodrigues, Thais Elaine Ribeiro, Alex Denker Filho, Eunice Moride 

Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almino Afonso Fernandes - 

OAB:3498-B/MT, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - OAB:11974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Assim, intime-se o patrono da requerente para, nos termos dos 

artigos 319 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, apresentando o 

pedido certo e determinado, uma vez que o caso em apreço não 

amolda-se a qualquer exceção de pedido genérico, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 

321, paragrafo único, do mesmo Código. Com a emenda a inicial ou 

decorrido o prazo para tanto, o que deverá ser certificado nos autos, 

retornem estes conclusos para apreciação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 39248 Nr: 2204-92.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Massamitsu Arimori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 
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Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora online de fl. 58. Assim, na forma estabelecida 

pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio 

on-line até o limite do débito exequendo apurado, tomando por base o 

CPF/CNPJ do executado Sergio Massamitsu Arimori.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para em 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativo o bloqueio, intime-se o exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de 

direito, sob pena de extinção.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81281 Nr: 4191-56.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agmar Fortes Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Luís Weckrlim Fernandes 

- OAB:PR-17.964, Everton Diego Giessler - OAB:PR 74.627, Sergio 

Henrique Gomes - OAB:35245/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7.023-B

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora online de fl. 60. Assim, na forma estabelecida 

pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio 

on-line até o limite do débito exequendo apurado, tomando por base o 

CPF/CNPJ do executado Agmar Fortes Silva.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para em 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativo o bloqueio, intime-se o exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de 

direito, sob pena de extinção.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109234 Nr: 5578-04.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda, 

José Hamilton Rodrigues, Thais Elaine Ribeiro, Alex Denker Filho, Eunice 

Moride Souza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ARMANDO SILVA 

MAGGIONI - OAB:OAB/MT 14.733-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar sobre o petitório de fls. 256/258.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52011 Nr: 3028-46.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovana do Carmo Vieira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 93/94, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ da 

executada Geovana do Carmo Vieira Santos.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o Executado para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativo, proceda a busca veículo registrado em nome do executado 

via sistema RENAJUD.

Se inexitosas todas as diligências citadas acima, intime-se o exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que lhe for de direito, sob pena de extinção.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92038 Nr: 1216-90.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS VANZIN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aços Mutum Ltda. - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Tolentino - 

OAB:PR 33.142, LEANDRO DE QUADROS - OAB:31857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora online de fl. 43. Assim, na forma estabelecida 

pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio 

on-line até o limite do débito exequendo apurado, tomando por base o 

CPF/CNPJ do executado Aços Mutum LTDA – EPP.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para em 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativo, proceda a busca veículo registrado em nome do executado 

via sistema RENAJUD.

Sendo inexitosas as diligências citadas acima, intime-se o 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.: 45855 Nr: 1267-14.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanildo Valcarenghi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvana Resende Alves Mattar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Zilaudio Luiz Pereira - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 41/42, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ da 

executada Silvana Resende Alves Matar.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o Executado para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativo, proceda a busca veículo registrado em nome do executado 

via sistema RENAJUD.

Sendo inexitosas as diligências citadas acima, retornem os autos 

conclusos para análise do pedido de expedição de oficio à Delegacia da 

Receita Federal.

Processe o presente em segredo de justiça.
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Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 32178 Nr: 1755-08.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrícola Sperafico Sementes e Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdirço de Souza, Valdevino Pereira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 238/239, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 

do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ dos 

executados Valdirço de Souza e Valdevino Pereira de Souza.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o Executado para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativo, proceda a busca veículo registrado em nome do executado 

via sistema RENAJUD.

Se inexitosas todas as diligências citadas acima, intime-se o exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que lhe for de direito, sob pena de extinção.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96832 Nr: 4354-65.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Bressan, Delmira Bressan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Antonio Molinaria Gazola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cicero Augusto Milan - OAB:MT 

16.703-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora online de fls. 52. Assim, na forma estabelecida 

pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio 

on-line até o limite do débito exequendo apurado, tomando por base o 

CPF/CNPJ do executado Fernando Antônio Molinari Gazola.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para em 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativo, desde já, defiro a penhora do imóvel descrito na matricula 

6.269 do CRI de Nova Mutum/MT.

Por fim, encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor, para retificação 

do nome do executado na capa dos autos, para fazer constar 

“FERNANDO ANTÔNIO MOLINARI GAZOLA”.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105081 Nr: 3342-79.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Antonio Molinaria Gazola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Bressan, Delmira Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cicero Augusto Milan - 

OAB:MT 16.703-O

 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-12.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL ORLANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REBECA ALINE BECKER DE MATOS OAB - MT0021483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: GENTIL ORLANDO Dados do 

Processo: Processo: 1000306-12.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

10.444,72 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

28/11/2018 Hora: 16:00 REQUERENTE: GENTIL ORLANDO Advogado do(a) 

REQUERENTE: REBECA ALINE BECKER DE MATOS - MT0021483A Nome: 

GENTIL ORLANDO Endereço: Rua das Prímolas, 1970, Residencial das 

Acácias, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): 

REQUERENTE: GENTIL ORLANDO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência 

de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, 

sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

24 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-76.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA RODRIGUES PESSOA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: INGRIT C. DE R. M. DA SILVA 

EIRELI - ME Dados do Processo: Processo: 1000584-76.2018.8.11.0086 

Valor causa: R$ 5.735,75 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

16/10/2018 Hora: 17:40 REQUERENTE: INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI 

- ME Advogados do(a) REQUERENTE: THIAGO PERTILE BORDA - 

MT0021017A, DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - MT0016604A Nome: 

INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME Endereço: Avenida dos 

Beija-Flores, 471, N, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: CELIA RODRIGUES PESSOA Advogado do(a) REQUERIDO: 

Nome: CELIA RODRIGUES PESSOA Endereço: Rua Santa Catarina, 10, 

Comunidade Ranchão, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): 

REQUERENTE: INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME Procedo a 
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INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que 

compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de 

Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Este 

processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo endereço web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 24 de maio de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 90750 Nr: 408-85.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edcarlos Lourenço da Silva, Françoise 

Fernanda Alves Capello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Nos termos da Legislação vigente, impulsionos os autos a fim de intimar o 

Autor do Fato, Sr. EDCARLOS LOURENÇO DA SILVA, por intermédio de 

seu Advogado Dr. JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA, OAB/MT 

15.530, para comprovar o cumprimento da totalidade da Transação Penal, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de prosseguimento do 

feito com oferecimento de denúncia.

Diego Francisco de Campos

Gestor Judiciário

Portaria nº. 43/2017/DF/NM

Juizado Especial de Nova Mutum - MT

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-12.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL ORLANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REBECA ALINE BECKER DE MATOS OAB - MT0021483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000306-12.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GENTIL ORLANDO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da 

Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. A possibilidade de 

inversão do ônus da prova será analisada por ocasião da sentença ou 

despacho que deferiu provas. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da 

Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que 

a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

De efeito, a parte Autora afirma que buscou a parte ré para cancelar os 

serviços prestados, contudo, apesar de tal situação, continua a receber 

cobranças. Do mesmo modo. Solicita que a Requerida suspenda a 

cobrança das faturas da linha telefônica n. (65) 99971-0762. Assim, para 

fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos 

na inicial são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, 

em especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Diante do exposto, DEFIRO o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, 

“caput”, do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na 

inicial, uma vez que, presente os requisitos legais, para fins de: 

DETERMINAR que a parte Requerida suspenda a cobrança relativa a linha 

telefônica n. (65) 99971-0762, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada com 

fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 8.078/90. Notifique-se a parte 

Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. Sem prejuízo do 

imediato cumprimento da providência supra, cite-se a parte Requerida para 

que compareça à audiência de conciliação que será designada pela 

Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. 

Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a conciliação, fica 

desde já intimada a parte Requerida de que a contestação deverá ser 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência supra, 

sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da Uniformização de 

Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em seguida, intime-se a 

parte Requerente para, querendo, apresentar impugnação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de agosto 

de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 103893 Nr: 2553-74.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 172234.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 08/08/2018 às 07h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 104078 Nr: 2685-34.2018.811.0012

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDINEI RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Para o cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 10 de 

agosto de 2018, às 14h45min (MT).

Para tanto, intime-se o réu a ser interrogado.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Comunique-se ao Juízo Deprecante.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 66653 Nr: 1755-55.2014.811.0012

 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: JAILSON LUIZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT, 

ESPÓLIO DE EDVANA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO MAGALHÃES 

FARIA JUNIOR - OAB:MT/9839

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos no 

prazo legal da juntada do Recurso de Apelação de fls. 178/191

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 66941 Nr: 2000-66.2014.811.0012

 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: GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756-RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100

 Vistos.

Certifique quanto à intimação dos requeridos para especificarem provas, 

tal como determinado à fl. 159.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78285 Nr: 995-38.2016.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. KONZEN E CIA LTDA - ME, FLAVIO 

ALBERTO KONZEN, GILSON TADEU ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para se manifestar acerca do documento juntado a ref. 

38

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 89343 Nr: 2230-06.2017.811.0012

 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: ARCITON NUNES DE OLIVEIRA, ACENIR MARIA NUNES 

DOS SANTOS DE PAULA, ARCENIO NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGAS DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em decorrência da petição de Ref. 56 antecipo o Ato Solene 

de Conciliação/mediação para o dia 28/06/2018 às 08h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 035/2018-CA

JORGE HASSIB IBRAHIM, JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE PARANATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

Considerando a implantação do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – 

PJe nas Secretarias e Gabinetes da 1ª e 2ª Varas desta Comarca, 

prevista para o dia 11/06/2018, conforme Portaria nº 459/2018-PRES;

 Considerando o deslocamento e a convocação de todos os servidores 

lotados na lª e 2ª Varas, nos dias 6 e 7 de junho de 2018 e os assessores 

e magistrado no dia 8 de junho de 2018, na Escola dos Servidores do 

TJMT, onde receberão treinamento para o manuseio das ferramentas 

disponíveis no PJE;

Considerando a necessidade de capacitar, também, os Agentes Externos 

(Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público, Defensoria Pública, 

bem como os Procuradores do Município), primordiais ao funcionamento da 

justiça;

RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente das Secretarias da 1ª e 2ª Varas desta 

Comarca, no período de 5 a 8/6/2018, em razão de que todos os 

servidores dessas unidades judiciárias estarão em treinamento na Escola 

dos Servidores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Art. 2º - SUSPENDER o expediente dos Gabinetes da 1ª e 2ª Varas desta 

Comarca, nos dias 7 e 8/6/2018, em razão de que o Magistrado e 

Assessores dessas unidades judiciárias estarão em treinamento na 

Escola dos Servidores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Art. 3º SUSPENDER as audiências designadas nas Secretarias da 1ª e 2ª 

Varas desta Comarca para o período de 5 a 8/6/2018, tendo em vista que 

o expediente nestas secretarias estará suspenso no referido período, o 

que inviabilizará o acesso aos autos.

 Art. 3º - DETERMINAR a suspensão dos prazos assinalados para dias em 

que não haverá expediente, os quais retornarão o seu curso no próximo 

dia útil.

Art. 4º - Os demais Departamentos do Fórum deverão permanecer com 

expediente e prazo normal neste período.

Art. 4º - CONVIDAR os membros da Ordem dos Advogados do 

Brasil-Subseção de Paranatinga, Ministério Público, Defensoria Pública, 

bem como os Procuradores do Município de Paranatinga e Gaúcha do 

Norte, para participarem da capacitação no Sistema de Processo Judicial 

Eletrônico – PJe, a realizar no dia 11/6/2018, das 08h às 12h, no Tribunal 

do Júri desta Comarca.

 Art. 5º - Qualquer medida de urgência deverá ser protocolada junto à 

Central de Distribuição e posteriormente encaminhada para a servidora 

plantonista, Mônica Regina Stiirmer, Gestora Judiciária do Juizado Especial 

Cível e Criminal desta Comarca.

Publique-se e cumpra-se, remetendo cópia à Corregedoria Geral da 

Justiça de Mato Grosso, à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do 

Estado de Mato Grosso e Subseção de Paranatinga, Ministério Público, 

Defensoria Pública, bem como os Procuradores do Município de 

Paranatinga e Gaúcha do Norte.

 Paranatinga, 23 de maio de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78915 Nr: 1718-24.2017.811.0044

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R J FLAVIANO VIEIRA – ME, Kelly Mendonça 
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Dias, Rodrigo Juan Flaviano Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Dela Justina - 

OAB:24853/O, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82665 Nr: 3627-04.2017.811.0044

 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: Marilza Chaves Viana David

 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 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.: 82529 Nr: 3578-60.2017.811.0044

 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: JBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ 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.: 905 Nr: 1006-35.1997.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Serra Azul Ltda, Jairo Dias 

Pereira, Jaivo Dias Pereira, Jaime Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378, Mariel Marques Oliveira - OAB:6040-MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925

 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. retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59400 Nr: 238-79.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Processo nº: 238-79.2015.811.0044 (Código 59400)

Vistos.

Intime-se a parte executada para informar se cumpriu as obrigações da 

execução, bem como apresentar documentos comprovatórios, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54994 Nr: 1013-31.2014.811.0044

 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: Deusilene Santos Sousa

 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.

Considerando que a parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo 

extrajudicial referente a todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em 

julgado.

Intime-se as partes a fim de se manifestar a respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79011 Nr: 1766-80.2017.811.0044

 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: Neuza Poltranieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Paranatinga LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

requerida acerda de despacho a seguir transcrito haja vista a época da 

publicação o advogado não estava cadastrado no sistema apolo 

..."Vistos.Especifiquem as provas que pretendem produzir no prazo de 15 

(quinze) dias.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79004 Nr: 1759-88.2017.811.0044

 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: Alaide Cirilo Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Paranatinga LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

requerida acerda de despacho a seguir transcrito haja vista a época da 

publicação o advogado não estava cadastrado no sistema apolo 

..."vistos.Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que pretendem produzir ou manifestarem sobre a 

possibilidade de julgamento antecipado.Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79004 Nr: 1759-88.2017.811.0044

 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: Alaide Cirilo Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Paranatinga LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 Autos n. 79004

Vistos.

Recebo a presente exordial.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Inverto o ônus da prova em desfavor do requerido, nos termos do art. 6, 

inciso VIII, do CDC.

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.

Cite-se a requerida e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

Ao ser citada, o requerido 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 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 10 (dez) dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 30 de junho de 2017.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz Substituto

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57756 Nr: 2951-61.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mercantil do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Armazéns Gerais Comércio e 

Representações Ltda, Marlon Cristiano Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CHRISTINA SEPULCRE 

SCHNEIDER - OAB:254208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade expedida novamente Carta de Intimação pelo correio para o 

Exequente Banco Mercantil do Brasil S.A, (fl. 89) devendo o A.R ser 

encaminhado para o seguinte endereço: Rua Rio de Janeiro, n°. 680, 

Bairro Centro, Belo Horizonte-MG, CEP: 30160-912.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87054 Nr: 964-48.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Hotel Fazenda Ltda ME ( Novo Hotel), 

Josimar Marques Barbosa, Alice Maria Marques Barbosa, Beomice 

Marques Barbosa, Marcos Renee Sartori Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dra. Lara 

Moerschberger Nedel, para proceder a devolução dos autos nº 

964-48.2018.811.0044 - código 87054, no prazo de 3 (três) dias, sob pena 

de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade 

do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa e outras 

providências legais e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 

431 ao 436 CNGC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80896 Nr: 2697-83.2017.811.0044

 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: Ademir José Piccinin, Mirian Linassi Piccinin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anibal Manoel Laurindo, Elenice Balaroti 

Laurindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Cintra Farias - 

OAB:11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Chilante - 

OAB:3533-A

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos, com a 

finalidade de que seja expedida CARTA DE CITAÇÃO da confinante Deise 

Karin Dall´Oglio Mascarello, no endereço de fl. 108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57756 Nr: 2951-61.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mercantil do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Armazéns Gerais Comércio e 

Representações Ltda, Marlon Cristiano Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CHRISTINA SEPULCRE 

SCHNEIDER - OAB:254208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Considerando que o advogado da parte credora não estava cadastrada, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a mesma dos termos do 

despacho de fls. 86, bem como, para no prazo de 10 dias, juntar aos 

autos a procuração ad judicia outorgada pelas partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74180 Nr: 3237-68.2016.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274/PR, LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - OAB:25276, 

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Considerando que o advogado da parte credora não estava cadastrada, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a mesma dos termos do 

impulsionamento de fls. 49, bem como, para no prazo de 10 dias, proceder 

o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75320 Nr: 71-91.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador, Renato Dias Coutinho Neto, 

André Fortini Mateus, Chernenko do Nascimento Coutinho, Valdir Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVANDRO SILVA 

SALVADOR, para devolução dos autos nº 71-91.2017.811.0044, 

Protocolo 75320, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54820 Nr: 879-04.2014.811.0044

 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: Denivaldo Pereira da Silva

 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.: 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.: 82325 Nr: 3493-74.2017.811.0044

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 83206 Nr: 3861-83.2017.811.0044

 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: Jonson Leandro Gunsch

 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:

 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.: 86682 Nr: 757-49.2018.811.0044

 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: Joelita da Silva Rodrigues

 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

 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.: 86688 Nr: 762-71.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Clara de Jesus

 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

 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.: 86758 Nr: 812-97.2018.811.0044

 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: Antonio Nantes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 86763 Nr: 816-37.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anair Alves de Matos

 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

 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.: 86820 Nr: 856-19.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creusa Afonso Coelho
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 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

 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.: 87340 Nr: 1110-89.2018.811.0044

 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: Luzia Firmina 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:

 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.: 87348 Nr: 1115-14.2018.811.0044

 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: Jacob Pereira da Costa

 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

 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.: 56099 Nr: 1815-29.2014.811.0044

 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: Maria Rossi Castilho, Edjaime Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lewiston Importadora S/A, Nelson Jose 

Comegnio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - 

OAB:14594/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76181 Nr: 429-56.2017.811.0044

 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: Elenice Fabiana Gonçalves do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 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

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar no que entender de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29157 Nr: 2155-12.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martins Rocha dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono da exequente manifeste no prazo 

de 15 (quinze) dias, acerca da impugnação a execução.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010218-11.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos do r. despacho do ID nº 12676444.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010428-28.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BRUSSY WEBER ALVES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos do r. despacho do ID nº 12666717.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010312-22.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE KUNZ JUSTEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVONSIR PEDROSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente dos termos do r. despacho do ID nº12661447.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-62.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO OAB - SP172723 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 
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advogados(as) das partes dos termos do r. despacho do ID nº 12653240.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010316-30.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANA DA SILVA VIEBRANTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte dos termos do r. despacho do ID nº 12627729.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010382-39.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE SANTOS AMARAL RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos do r. despacho do ID nº 12540555.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010451-71.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS OAB - MT0019730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON GRUTKA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente dos termos do r. despacho do ID nº 12639383.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010161-27.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANE LOIRI SCHENKEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARON COUTO BRAGA OAB - AL0010719A (ADVOGADO)

WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA OAB - AL0009755A (ADVOGADO)

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT0014532A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da exequente dos termos do r. despacho do ID nº 12626323.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-73.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

J. CAVALHEIRO - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAINA LOULA OAB - MT24728/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO LARAIANAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT0013133A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 87046 Nr: 3652-80.2017.811.0023

 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: JOSE ALMEIDA PRATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.S. NOGUEIRA & CIA LTDA - EPP 

(SUPERMERCADO CATARINENSE), GIBSON SANTANA NOGUEIRA, JOAO 

MANTONIO NICOLAU DA SILVA JUNIOR, SCPC SERASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação de fls. 

49/66, bem como se manifestar sobre a certidão de fls. 67, no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 81068 Nr: 3126-50.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDELIS ANTONIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO ITAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 FINALIFADE: intimar os advogados das partes para indicar as provas que 

pretendem produzir, justificando sua pertinência, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78338 Nr: 1461-96.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUENO DE OLIVEIRA E BARBOSA LTDA - ME, 

EDVALDO DELLA VEDOVA DE ARAUJO, MARIA DE FATIMA GOMES 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) parte autora par aque se manifeste 

quando a certidão de fl. 46, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 23294 Nr: 1785-72.2005.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B, JULIANO GOULART MASET - OAB:192364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora, para que se 

manifeste quanto aos documentos juntados às fls. 174/185, no prazo 
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legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61020 Nr: 873-31.2012.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NASCIMENTO SILVA E RODRIGUES GOMES LTDA - ME, 

JESSICA CARLA DE PAULA, CARLOS RODRIGUES DE PAULA, 

WELLINGTON DE PAULA, JEFFERSON DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora, para que se 

manifeste quanto aos documentos juntados às fls. 365, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 37891 Nr: 1108-03.2009.811.0023

 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: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ROBERTO 

ALVES(PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o preparo da carta precatória 

(Sinop-MT) para intimação da parte requerida, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível nos Cartórios Distribuidores Oficializados, 

Postos de Arrecadação e Internet (site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.com.br), para cumprimento do mandado penhora/avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 80096 Nr: 2527-14.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEJAMIRO BUENO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora da decisão a seguir 

transcrita em sua parte dispositiva: (...)Ante todo o exposto, DECLARO a 

incompetência absoluta deste Juízo singular para o processamento e 

julgamento do pedido e, preclusas as vias recursais, determino a remessa 

dos autos para Comarca de MATUPÁ / MT. Intimem-se as partes da 

presente decisão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 42114 Nr: 290-80.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN CARLOT BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

(Terra Nova do Norte-MT) para penhora, avaliação e intimação, mediante 

guia de recolhimento padrão disponível nos Cartórios Distribuidores 

Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet (site do Tribunal de 

Justiça – www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 11732 Nr: 99-94.1995.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDSON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte exequente da decisão a 

seguir transcrita: Vistos em correição. Processo formalmente em ordem. 

Conceda-se vista dos autos ao exequente para manifestar acerca de 

eventual ocorrência de prescrição, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74963 Nr: 2904-19.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS 

PEIXOTO LTDA - ME, RODRIGO BALBINOT, MARCELO ANTONIO 

BALBINOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MOSQUITA - OAB:1515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA LENZI - 

OAB:13287, ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - OAB:9.424, 

Gefferson Cavalcanti Paixão - OAB:23125/O, PEDRO HENRIQUE 

GONÇALVES - OAB:11999

 Intimação do executado que foi bloqueada através do Bacen-Jud a 

importância de R$ 8.132,12 (oito mil, cento e trinta e dois reais e doze 

centavos), em conta bancária de sua titularidade, podendo apresentar 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, nos estritos termos permissivos 

legais (lei 6.830/80, art. 16).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70773 Nr: 151-89.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACIOMAR MARQUES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO 

ITAUCARD S/A em face de ACIOMAR MARQUES CARVALHO.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. 38).Relatei. DECIDO.Tendo 

em vista a petição de fl. 38, extingo o feito sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67519 Nr: 1304-94.2014.811.0023

 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: ANDRE MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora do dispositivo da 

decisão a seguir, Vistos(...) Ante todo o exposto, DECLARO a 

incompetência absoluta deste Juízo singular para o processamento e 

julgamento do pedido e, preclusas as vias recursais, determino a remessa 

dos autos para Comarca de GUARANTÃ DO NORTE / MT. Intimem-se as 

partes da presente decisão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto 
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de Azevedo/MT, 16 de novembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43588 Nr: 1755-27.2011.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIA DO NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA NASCIMENTO DOS SANTOS, 

RICHARLYSON NASCIMENTO DOS SANTOS, WALDEMAR RIBEIRO DOS 

SANTOS, DEUSAMAR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE SOUZA CAMPOS 

NETO - OAB:3.670, FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação dos advogados da parte autora para se 

manifestem no prazo de 30 (trinta) dias sobre os termos da cota ministerial 

de fls. 120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 20296 Nr: 2706-65.2004.811.0023

 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: FAUZE EL-KADRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ORLANDO GEMMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO LUIZ NIERO - 

OAB:PR-11333, RAFAEL MAZZER DE O. RAMOS - OAB:36.389/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERONIVALDO DA SILVA 

VASCONCELOS. - OAB:7.850/MT

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

expedida para a comarca de Sorriso-MT para intimação do embargado, 

mediante guia de recolhimento padrão disponível nos Cartórios 

Distribuidores Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet (site do 

Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43495 Nr: 1662-64.2011.811.0023

 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: JAYME FERNANDO FAZZANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARQUITETURA URBANISMO E CONSTRUÇÕES 

PEDABLIU LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jayme Fernando Fazzani - 

OAB:128.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado autor para que traga aos autos os 

comprovantes de pagamento IPTU’s do imóvel usucapiendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70347 Nr: 3572-24.2014.811.0023

 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: RAIMUNDO PIRES NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar a advogada da parte autora, para no prazo legal, 

trazer aos autos, cópia do CPF, RG e comprovantes de residência do 

requerente; documentos necessários para implantaçao do benefício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66017 Nr: 3316-18.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RELSON BRITO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C M A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar a(s) parte(s) autora(s) na pessoa do(s) seu(s) 

advogado(s), para no prazo de 5(cinco) dias, pagar as custas Judiciais no 

valor de R$ 503,24(quinhentos e três reais e vinte quatro centavos) e taxa 

judiciária no valor de R$ 214,40(duzentos e quatorze reais e quarenta 

centavos) – Valor total das custas processuais R$ 717,64(setecentos e 

dezessete reais e sessenta e quatro centavos), cálculo de fls. 45, 

mediante guia de recolhimento padrão disponível nos Cartórios 

Distribuidores Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet (site do 

Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br/serviços/guias), sob pena de 

expedição de certidão de dívida ativa, protesto e averbação dos valores 

junto ao Cartório Distribuidor da Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88868 Nr: 600-42.2018.811.0023

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAINE VITORIA SASSI, EMERSON NUNES DE 

SOUZA CRUZ, GABRIEL RODRIGUES MARCHIORO, FELIPE DAWAN 

ALVES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 FINALIDADE: intimar o advogado do réu, que foi DENEGADO A ORDEM, 

nos termos do acordão de fls. 124/127.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81975 Nr: 159-95.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILSON GUEDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de VANILSON 

GUEDES DA SILVA.No decorrer do procedimento, a parte autora informou 

não ter mais interesse no prosseguimento do feito, pois transigiram 

extrajudicialmente, postulando pela extinção nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil (fl. 41).Relatei. DECIDO.Tendo em 

vista as petições de fl. 41, extingo o feito sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81855 Nr: 79-34.2017.811.0023

 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: FLAVIO ANTONIO CORTIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os embargos de declaração são espécie de recurso que serve para 

impugnar as decisões eivadas de obscuridade, omissão ou contradição. 

(...).Diante do exposto, conheço os embargos de declaração porque 

tempestivos e nego provimento, porque ausente qualquer omissão ou 

contradição na sentença de fls. 40/42, mantendo-a por seus fundamentos.

 Edital de Citação
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 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74630 Nr: 2677-29.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS Nº 2677-29.2015.811.0023 – Código: 74630

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

DENUNCIADO(S): JOÃO DA CONCEIÇÃO

CITANDO: Indiciado(a): João da Conceição, Rg: 5160786 PC PA Filiação: 

Maria Jose da Conceição, data de nascimento: 30/09/1985, brasileiro(a), 

natural de Marabá-PA, solteiro, pedreiro, Endereço: Rua Julio Campos, 

Esq. com Rua Francisco Maria Guedes, Ao Lado da Funerária, Bairro: 

Centro Antigo, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

FINALIDADE: Citação do(a) indiciado(a), atualmente em lugar incerto, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 406 do 

CPP), cientificando-o que, na resposta, poderá argüir preliminares e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

05 (cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (396-A do CPP).

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor 

do denunciado, acima identificado, pela prática, em tese, do crime previsto 

nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Consta no Inquérito 

Policial nº 209/2015/DPA/MT, que no dia 23.08.2015, por volta das 

20h00min, nesta Cidade e Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, o indiciado 

dirigiu veículo automotor GM/CORSA, placa: HQA4687, em via pública, sem 

a devida habilitação, gerando perigo de dano, sendo abordado pela Polícia 

Militar. Pede, por fim, que seja submetido ao devido processo legal, para 

ao final, ser condenado nos termos da Lei.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, Trata-se de denúncia ofertada pelo 

Ministério Público em desfavor de JOÃO DA CONCEIÇÃO, imputando-lhe a 

prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito 

Brasileiro, ocorridos em 23-08-2015. Presentes os requisitos inseridos no 

artigo 41 do Código de Processo Penal, quais sejam: exposição dos fatos 

criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, 

a classificação dos crimes e o rol de testemunhas e, ficando evidenciada 

a materialidade delitiva e os indícios de autoria, RECEBO A DENÚNCIA de 

fls. 5-6. Cite-se o acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, através de Advogado, responda à acusação, por escrito, inclusive 

juntando documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, no máximo de 05 (cinco), sob pena de preclusão, nos termos 

do artigo 396-A do CPP. Quando do cumprimento do mandado de citação o 

Oficial de Justiça deverá indagar acerca da possibilidade de o acusado 

constituir advogado. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 

acusado, citado, não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias. Junte-se aos autos a certidão de 

antecedentes criminais do denunciado, buscando-se nos registros desta 

Comarca. Determino, ademais, que sejam solicitadas informações sobre os 

antecedentes do acusado no Instituto de Identificação do Estado de Mato 

Grosso e ao Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC). 

Comunique-se o recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao 

Instituto de Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de 

Polícia local. Defiro os requerimentos formulados às fl. 7. Em razão da 

possibilidade de ser ofertada a suspensão condicional ao acusado mesmo 

que seja apresentada resposta, designo desde já audiência para esta 

finalidade para o dia 16/06/2016, às 13h30min. Determino que as certidões 

sejam anexadas aos autos antes da realização da audiência. Cumpra-se 

expedindo 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, Josélio Fernandes Luna 

- Técnico Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 22 de maio de 2018.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71328 Nr: 527-75.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIONE DOS REIS DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS Nº 527-75.2015.811.0023 – código: 71328

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DENUNCIADO(S): ALCIONE DOS REIS DINIZ

INTIMANDO: Denunciado(s): Alcione dos Reis Diniz, Cpf: 53128605300, 

Rg: 1433391 SSP MA Filiação: Francisco Alves Diniz e Edinoia dos Reis 

Diniz, data de nascimento: 12/09/1967, brasileiro(a), natural de Urbano 

Santos-MA, convivente, garimpeiro, Endereço: Rua e 02, 95, Bairro: 

Jerusalém, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

FINALIDADE: Citação do(a) indiciado(a), atualmente em lugar incerto, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 406 do 

CPP), cientificando-o que, na resposta, poderá argüir preliminares e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário 

(CPP, art. 406, § 3º).

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor 

do réu, acima identificado, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos 

artigos 306e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Consta no 

Inquérito Policial nº 044/2015/DPA/MT, que no dia 20/02/2014, por volta das 

20h50min, na Avenida Brasil, s/nº, Bairro Centro, Comarca de Peixoto de 

Azevedo-MT, o denunciado conduziu motocicleta YAMAHA/YBR 125E, 

placa: JZW1923, sem habilitação ou permissão para dirigir e com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Pede, 

por fim, que seja submetido ao devido processo legal, para ao final, ser 

condenado nos termos da Lei.

DECISÃO/DESPACHO: VISTO. 1. Ante a existência de prova da 

materialidade e de suficientes indícios da autoria, RECEBO a denúncia 

ofertada em face de ALCIONE DOS REIS DINIZ, qualificado nos autos como 

incurso nas sanções descritas nos termos da denúncia. CITE-SE o 

acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, através de 

Advogado, responda à acusação, por escrito, inclusive juntando 

documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, no máximo de 05 (cinco), sob pena de preclusão, nos termos 

do art. 396-A, do CPP. Quando do cumprimento do mandado de citação o 

Oficial de Justiça deverá indagar acerca da possibilidade de o acusado 

constituir advogado. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 

acusado, citado, não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias. Venham aos autos certidão de 

antecedentes criminais do(s) denunciado(s) desta Comarca. Determino 

sejam solicitadas informações sobre os antecedentes do(s) acusado(s) 

no Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e no Instituto 

Nacional de Identificação Criminal. Comunique o recebimento desta 

denúncia ao distribuidor criminal, ao Instituto de Identificação Estadual e 

Nacional, bem como à Delegacia de Polícia local. Defiro os requerimentos 

formulados às fl. 07. Em razão da possibilidade de ser ofertada a 

suspensão condicional ao acusado, mesmo com a apresentação de 

resposta, voltem-me os autos conclusos apenas após a juntada das 

certidões. 2. 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, Josélio Fernandes Luna 

- Técnico Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 22 de maio de 2018.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010129-17.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MARIA DE SOUZA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010129-17.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 1.200,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL (1111). Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: JESSICA 

MARIA DE SOUZA ALMEIDA Parte Ré: EXECUTADO: DIGITI BRASIL 

COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Senhor(a): EXECUTADO: DIGITI BRASIL 

COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogada da REQUERIDO (A), nos termos do 

processo acima indicado,para fazer o pagamento do valor R$ 2.734,16 

(dois mil e setecentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos) 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 24 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) 35752028

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000150-71.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P.E.M. MACHADO - ME (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento da CGJ 07/2017, para cumprimento do 

mandado de citação. Esclareço que no campo “discriminação” deve 

selecionar “diligência”; no campo “cedente” deve selecionar “Diretoria do 

Forum Cível de Cuiaba” com o “CNPJ:01267533/0001-05”; no campo 

“bairro” deve selecionar “Centro”. Informo, ainda, que deverá juntar a guia 

eletrônica e o comprovante de depósito nos Autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000470-65.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P.E.M. MACHADO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

 

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza seus 

efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, 

do Código de Processo Civil.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161112 Nr: 938-46.2018.811.0013

 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: MONIQUE DA PAIXÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar o réu a pagar a 

autora o salário-maternidade equivalente ao período de 120 (cento e vinte) 

dias devidas pelo nascimento de ELLEN KAROLINE RODRIGUES PAIXÃO, o 

que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O 

valor do Salário Maternidade será equivalente ao salário da contribuinte na 

época em que cada prestação se tornou devida.Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

devendo ser observado para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. 

Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do 

autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, §3º, I, 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.: 156881 Nr: 11260-62.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP AUTO PEÇAS LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER DOUGLAS GNOATTO - 

OAB:4606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. 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 intimação. Devendo juntar a guia eletrônica e 

o comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166363 Nr: 3349-62.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH BERRISCH FIDELIS

 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:

 Certifico que a contestação juntada aos Autos é tempestiva, portanto 

abro vistas para a parte autora impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167824 Nr: 4029-47.2018.811.0013

 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: MANOEL MESSIAS GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 
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OAB:11702

 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.: 105733 Nr: 4461-71.2015.811.0013

 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: Wesley Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cezar Zandonadi - 

OAB:OAB/MT5.736/O

 Arquivem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81390 Nr: 3582-69.2012.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Júlia Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Osmar Julio Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OSCAR LEONEL DE 

MENEZES, para devolução dos autos nº 3582-69.2012.811.0013, 

Protocolo 81390, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19822 Nr: 3664-18.2003.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Júlia Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Roque Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OSCAR LEONEL DE 

MENEZES, para devolução dos autos nº 3664-18.2003.811.0013, 

Protocolo 19822, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 25679 Nr: 710-28.2005.811.0013

 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: Iracema Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 138967 Nr: 3237-30.2017.811.0013

 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: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar Arcanjo Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15.196/A

 Vistos.

Nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153380 Nr: 9603-85.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS HOTTS TEIXEIRA - ME, Jonas Hotts 

Teixeira, Clotildes Caetano da Silva Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822, paulo cezar marcon - OAB:27.091/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Venham aos autos o nº do CPF e os cálculos atualizados na mesma 

petição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133135 Nr: 585-40.2017.811.0013

 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: Daniel Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serra da Borda Mineração e Metalurgia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O, Edmar Dorado Rodrigues - OAB:5081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: aleandra francisca de souza 

- OAB:6.249, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/O

 Vistos.

Dê-se vistas para os memoriais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129233 Nr: 7797-49.2016.811.0013

 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: MARIA ZENEIDE CORDEIRO 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.

Dê-se vistas ao autor.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 104666 Nr: 4030-37.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Dolores Veiga

 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 Gimenes - 

OAB:6.611/MS

 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.: 116769 Nr: 2480-70.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Souza Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Candido Martins Ferreira 

Leão - OAB:143142/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 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.: 140474 Nr: 3912-90.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luiz Fernando de Albuquerque Corrêa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliaria Carvalho Ltda, Vikan - Administração 

e Participações Ltda., CAÇULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido, suspendo o feito por 60 dias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117974 Nr: 2853-04.2016.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ubaldo Resende da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Cristina Margonato Porfírio da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 12.07.2018, 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.: 159314 Nr: 79-30.2018.811.0013

 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: YASMIN MARQUES SILVA, HIGOR MARQUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL ajuizada por 

YASMIN MARQUES SILVA e HIGOR MARQUES SILVA.

Narra o autor que: “Os Autores, YASMIN MARQUES DA SILVA e HIGOR 

MARQUES SILVA, pretendem incluir o sobrenome paterno “MURTINHO” em 

seus registros civil de nascimento, passando a constar: YASMIN 

MARQUES SILVA MURTINHO e HIGOR MARQUES SILVA MURTINHO”.

O Ministério Público aduz que não há interesse em intervir.

Relatei, decido.

Face a prova documental apresentada e ainda pela instrução processual o 

pedido deve ser deferido.

O artigo 109 da Lei 6.015/73 prevê, in verbis:

“Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique 

assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e 

instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o 

ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo 

de cinco dias, que correrá em cartório”.

 Com efeito, consta pedido devidamente instruído pelo autor que pede a 

retificação do registro de nascimento, para que passe a constar mais um 

sobrenome do pai.

Pelas provas produzidas em juízo, a medida que se impõe é o deferimento 

do pleito contido na peça perambular.

Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na exordial, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e determino que seja 

procedida a retificação na Certidão de nascimento de passando a constar: 

YASMIN MARQUES SILVA MURTINHO e HIGOR MARQUES SILVA 

MURTINHO, expedindo-se, para tanto, ofício ao Cartório de Registro Civil 

da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Expeça-se Mandado de Retificação junto ao serviço Notarial competente, 

com remessa das cópias necessárias.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

Processo isento de custas e despesas processuais.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146820 Nr: 6523-16.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOYCE ELOIZA PEREIRA DUTRA, Jorge Eduardo Sabino 

Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Dutra Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão de que o réu não foi encontrado no endereço indicado. 

Intime-se o autor para que forneça novo endereço.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 141450 Nr: 4225-51.2017.811.0013

 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: JULIO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156011 Nr: 10810-22.2017.811.0013

 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): Edson da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza seus 

efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, 

do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 100918 Nr: 2540-77.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Tomaz Gaspar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para indicar bens à pehora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 134412 Nr: 1168-25.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurélia Nunes de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natal Francisco de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE PEREIRA 

CARVALHO DA SILVA - OAB:17658/O

 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.: 128410 Nr: 7376-59.2016.811.0013

 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: Ivanilze Ferreira Molina

 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:

 Homologo os cálculos do INSS. Expeça-se RPV.

Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 116208 Nr: 2255-50.2016.811.0013

 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: FRANCISCO ALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 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 Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59770 Nr: 110-94.2011.811.0013

 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): Newton de Freitas Miotto, Dalva do Rosário 

Garcia Bittencourt, Leandro Bittencourt Dias, Adão Ribeiro da Silva, 

Laércio Tsuioshi Kumakura, José Maria Soares Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Álvaro Adalberto Maciel Carneiro - OAB:8697/MT, 

Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029/MT, Mario Alcides Sampaio e Silva 

- OAB:5.111-B/MT

 Intimem-se os réus, via DJE, para apresentar alegações finais. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 32669 Nr: 151-37.2006.811.0013

 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 Domingos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 90137 Nr: 1898-41.2014.811.0013

 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: Ramão Wilson Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63803 Nr: 4142-45.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Cândida Bolognani Gino

 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:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102159 Nr: 2992-87.2015.811.0013

 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: DEOCLECIANO FRANCISCO FELICIANO, MARCOSONEY 

FELICIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serra da Borda Mineração e Metalurgia S/A, 

Mineração Apoena S/A, Transminas Mining Terraplenagem Mineração Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Henrique Nunes Paz - 

OAB:OAB/DF 19.260

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 18.07.2018, 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122005 Nr: 4499-49.2016.811.0013

 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
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 PARTE AUTORA: PEDRO MIGUEL VELASCO POCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIS CHAPELETTI, ROSEMEIRE 

APARECIDA PREARO CHAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO LUIS CHAPELETTI, Cpf: 

02576323871, natural de Acorizal-MT, solteiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido ROSEMEIRE APARECIDA PREARO CHAPELETTI, 

Filiação: Centro, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR a parte requerida para apresentar as alegações finais, 

no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos.Dê-se vistas para as alegações 

finais.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 de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 14 de maio de 2018

Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158392 Nr: 12046-09.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LS ROCHA, CNPJ: 08677097000183. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de LS ROCHA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1008/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/12/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$979,59

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154596 Nr: 10209-16.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camila Delazari Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CAMILA DELAZARI PIRES, Cpf: 

01299783104, Rg: 1747100-1, Filiação: Soneli Delazari e Luiz Carlos Pires, 

data de nascimento: 18/12/1986, brasileiro(a), solteiro(a), emfermeira. 

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: 26/10/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de CAMILA DELAZARI 

PIRES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO 

FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

78/2017/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/10/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$2.287,65

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156414 Nr: 10998-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. A. Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): D. A. MACEDO, CNPJ: 07635339000103, 

Inscrição Estadual: 13.346.081-9. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de D. A. MACEDO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 578/2017/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/11/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$5.919,75

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157747 Nr: 11730-93.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Gonzaga Barbosa - EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAQUEL GONZAGA BARBOSA - EI, 

CNPJ: 13022052000100. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de RAQUEL GONZAGA 

BARBOSA - EI, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 700/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/11/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$3.940,80
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157492 Nr: 11608-80.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Lúcia da Silva Ramos EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANA LÚCIA DA SILVA RAMOS EI, CNPJ: 

11921821000187. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de ANA LÚCIA DA SILVA 

RAMOS EI, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 666/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/11/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$2.730,06

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158303 Nr: 11983-81.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSA HENRIQUE GASQUES, Cpf: 

05541738830, Filiação: Izabel Luzia Henrique e José de Oliveira Henrique, 

data de nascimento: 31/08/1954, natural de Populina-SP, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de @Resposta 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: JOÃO HORTENCIO GASQUES, brasileiro, casado, 

aposentado, RG n° 2129468-2 SSP/MT e CPF n° 712.291.088-15, residente 

e domiciliado na Estrada Rural, s/nº, Assentamento Barra do Marcos, 

Pontes e Lacerda/MT, com telefone (65) 99960-8423, vem, através da 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, presentada pelo 

Defensor Público que esta subscreve, respeitosamente, perante Vossa 

Excelência, propor a presente AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO em face de 

ROSA HENRIQUE GASQUES, brasileira, casada, CPF nº 055.417.388-30, 

demais dados ignorados, com endereço na Rua Quarenta, nº 228, Jundiai 

(SP), pelos fatos a seguir descritos. 1. Dos fatos - As partes casaram em 

03 de março de 1973, conforme certidão de casamento anexa. Estão 

separados desde 1986 e não desejam reconstruir a vida em comum 

Durante a constância da sociedade matrimonial não adquiriram bens e não 

há filhos menores. 2. Do direito -Com fulcro no atual artigo 226, § 6º, da 

Constituição Federal, em sua redação dada pela Emenda Constitucional nº. 

66/10 in verbis: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Dessa 

forma, não havendo qualquer requisito para que o divórcio seja decretado 

que não a própria vontade da parte, e não havendo mais interesse da 

autora em manter o vínculo matrimonial com o requerido, outra medida não 

resta senão a decretação do divórcio entre as partes. 3. Do pedido -Desta 

forma, preenchido as formalidades que a lei exige, requer-se: a) a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como do art. 98, caput, e art. 

99, §3º, ambos do CPC, por ser o autor pobre na acepção jurídica do 

termo, não tendo condições para prover as despesas do processo sem 

se privar dos recursos indispensáveis ao próprio sustento e respectiva 

família, conforme declaração coligida; b) a CITAÇÃO da ré para, querendo, 

no prazo legal, apresentar resposta, sob pena de não o fazendo sofrer as 

consequências legais cabíveis; c) a procedência da pretensão da 

requerente para decretar seu DIVÓRCIO com a ré, com fulcro no art. 226, 

§6º, da Constituição Federal, nas condições acima estabelecidas, e que 

seja, posteriormente, feita a devida averbação no Registro Civil 

competente; d) a condenação do requerido no pagamento de custas 

processuais (art. 82, §2º, CPC) e honorários advocatícios (art. 85, caput, 

do CPC) Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos. Dá-se 

à causa o valor de R$937,00, para os fins legais. Nestes termos, pede 

deferimento. Pontes e Lacerda, 05 de dezembro de 2017-_ RICARDO 

MORARI PEREIRA Defensor Público

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro.Cite-se por Edital com 

prazo de vinte 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 de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 15 de maio de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158414 Nr: 12060-90.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Garbim Rangel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS ANTONIO GARBIM RANGEL, 

Cpf: 57179042153, Rg: 46836432, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de MARCOS ANTONIO 

GARBIM RANGEL, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 930/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/12/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$739,42

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41478 Nr: 3771-23.2007.811.0013

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Primo Laraya

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalton Vicente Coimbra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DALTON VICENTE COIMBRA, Cpf: 

04802127677, Rg: 33169, brasileiro(a), divorciado(a), empresário. 
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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.

Sentença: Isso posto, JULGO PROCEDENTE, nos termos do art. 487, I, do 

NCPC, o pedido inicial tornando definitiva a liminar concedida.Condeno o 

requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

aos honorários advocatícios que, na forma do art. 85, § 2º, do NCPC, fixo 

em R$ 1.500,00.P.R.I. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 18 de maio de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 107220 Nr: 5082-68.2015.811.0013

 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: Cleuza Costa Gonçalves, Fátima Pereira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Amador Goularte, José Goularte, 

VALMIR GOULARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: valdir medeiros Maximino - 

OAB:20.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELMA MEDEIROS 

GONÇALVES - OAB:18275/O

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155496 Nr: 10611-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Salgueiro Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 Vistos.

I – Cite-se o executado, por carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da 

Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora.

 II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da execução.

III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova manifestação 

da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso 

III, da LEF , proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital de 

Citação com as informações necessárias previstas no inciso IV do mesmo 

artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado 

e publique-se uma vez no órgão oficial.

 IV – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se o 

exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a 

formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo 

provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 

– CGJ.

 V – Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções 

fiscais que tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro 

funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos práticos do artigo 

615-A do CPC , aplicado analogicamente neste caso por força do artigo 1º 

da LEF , não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se 

encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal competente à 

própria exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo processual 

contido no artigo 615-A 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) .

VI – Na oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido.

 VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos 

do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os 

autos ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório 

Distribuidor, podendo a Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o 

seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser penhorado. Na 

ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, eventual 

petição de desarquivamento deverá constar expressamente o bem a ser 

penhorado.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155496 Nr: 10611-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Salgueiro Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 Cite-se conforme requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 107220 Nr: 5082-68.2015.811.0013

 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: Cleuza Costa Gonçalves, Fátima Pereira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Amador Goularte, José Goularte, 

VALMIR GOULARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: valdir medeiros Maximino - 

OAB:20.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELMA MEDEIROS 

GONÇALVES - OAB:18275/O

 Ao requerente para que se manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 dias.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000630-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIS FALCONI MUNDIM DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000630-90.2018.8.11.0013. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: FRANCIS FALCONI 

MUNDIM DO NASCIMENTO Vistos. CITE-SE a parte executada, para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito (art. 829 do NCPC), 

sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorado tantos bens quantos forem 

necessários para garantia do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios (art. 831 do NCPC) ou, oferecer embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou 
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caução (art. 914 c/c art. 915 do CPC). Decorrido o prazo para pagamento 

e/ou sem o oferecimento de embargos, façam-me os autos CONCLUSOS 

para análise do pedido de penhora “on line”. Caso a constrição recaia 

sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do executado, se casado for, 

bem como providencie o registro da penhora junto ao Cartório de Registro 

de Imóveis competente, nos termos do art. 842 e do art. 844, ambos do 

NCPC. Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral 

pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela 

metade. (art. 827, “caput” e §1º, do NCPC) Caso o oficial de justiça não 

encontre a parte devedora para ser citada, deverá proceder na forma do 

artigo 830 do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 24 de maio de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57478 Nr: 3043-74.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA -Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAURO DE ARAÚJO, Cpf: 31324584149, 

Rg: 158439-3, Filiação: José de Araújo e Eva Valente de Araújo., data de 

nascimento: 02/09/1950, brasileiro(a), natural de Paraguaçu Paulista-SP, 

casado(a), lavrador/pecuarista, Telefone 6599536302. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 15 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): o valor de R$4.459,12 (quatro mil, quatrocentos e 

cinquenta e nove reais e doze centavos).

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, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

 Pontes e Lacerda, 22 de maio de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150551 Nr: 8247-55.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS GOMES APOLONTO, Cpf: 

76849937200, Rg: 10379339, Telefone 65999718211. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A requerente e o requerido conviveram em regime de 

união estável por um período de um ano, tendo formado entidade familiar 

em agosto de 2016. Estão separados de fato há três semanas. Durante o 

período de convivência o casal não teve filhos. O vínculo que mantinham 

findou e autora apresenta a presente pretensão visando o 

reconhecimento e dissolução da união estável, tendo em vista que o fim da 

entidade familiar é irreversível.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de citação por edital da parte 

executada na forma do art. 246, IV, do Novo Código de Processo 

Civil.Decorrido o prazo de citação e havendo manifestação, tornem os 

autos conclusos.Caso decorra o prazo “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde 

já NOMEIO como curador especial o NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA do 

Curso de Bacharelado em Direito da Universidade do Estado de Mato 

Grosso (UNEMAT) – “Campus” Universitário de Pontes e Lacerda, sito à 

Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 78250-000, Pontes e Lacerda (MT), 

telefone (65) 3266-3250, “e-mail” npjunemat@gmail.com, o qual é 

representado pelos advogados Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 7.400) 

e Joacir Mauro da Silva Junior (OAB/MT 14325) a quem serão conferidas 

todas as prerrogativas atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC (conforme 

autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo diploma legislativo), a quem os autos 

deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao 

exequente para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo 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, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 23 de maio de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162030 Nr: 1335-08.2018.811.0013

 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: Irani de Almeida Pall

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Roberto Segovia Jurado , Hospital Vale 

do Guaporé - Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de 

Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PABLO ROBERTO SEGOVIA JURADO , 

Cpf: 18637660819, médico. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A autora estava com problema de cálculo na vesícula 

e, em razão disso, teve que ser submetida a procedimento cirúrgico de 

colelitiase. Para realização do procedimento foi internada no Hospital Vale 

do Guaporé (Santa Casa), na data de 03 de outubro de 2017. A cirurgia foi 

realizada pelo médico cirurgião-geral Orestes Borges, e a anestesia foi 

realizada pelo médico anestesista Pablo Roberto S. Jurado. No momento 

de realização da anestesia, ao encostar a agulha na autora ela sentiu um 

choque forte e deu um grito. O anestesista pediu para que ela ficasse 

calma e continuou o procedimento, realizando-se a cirurgia. Quando 

acordou, já na sala de recuperação, a equipe de enfermagem perguntou 

se estava tudo bem e a autora reclamou que só estava com sensibilidade 

na perna esquerda. A equipe, então, aduziu que o efeito da anestesia iria 

passando aos poucos, que a autora deveria aguardar. A autora foi levada 

para enfermaria, local onde dormiu. Durante a noite, além de não conseguir 

mover a perna, a autora começou a sentir uma dor muito forte. A equipe 

de enfermagem fez medicação injetável, através do soro, mas a dor não 

passou. Pela manhã, a equipe de enfermagem fez mais medicação para 

dor, mas não teve como dar banho na autora, que não conseguia 

caminhar. Assim, o médico anestesista foi chamado. Ao chegar à 

enfermaria, o anestesista disse que a autora só estava com medo de 

colocar o pé no chão, mas que tinha que forçar o movimento. Após isso, o 

quadro de dor e ausência de movimento permaneceu, sendo que autora, 
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ao receber alta, saiu do hospital de cadeira de roda. Hoje, a autora 

continua com muita dor na perna, seu movimento está limitado e 

desequilibrado, a perna está constantemente “adormecida” e muito 

inchada (fotos anexas). Sua panturrilha, segundo a autora, “queima como 

se tivessem passado pimenta”. Em avaliação realizada pela fisioterapeuta 

foi relatado que a demandante está com alterações de marcha, força 

muscular e equilíbrio, sensibilidade reduzida e força muscular reduzida, 

com dores na coluna lombar e membros inferiores (documento anexo). A 

autora realizou exame de eletromiografia no qual ficou constatado a 

redução de 90% dos potenciais de ação do nervo tibial posterior direito e 

total ausência de resposta no nervo fibular comum direito (documento 

anexo). A requerente, antes da cirurgia, exercia atividade de cozinheira, 

com salário no valor de R$ 1.100,00 (carteira de trabalho anexo). Porém, 

em razão de sua limitação, está afastada de suas atividades por tempo 

indeterminado. Eis a síntese dos fatos.

Despacho/Decisão: Vistos.RECEBO a manifestação da autora como 

emenda a inicial (ref. 21).Desta forma, DETERMINO que os autos sejam 

remetidos ao Cartório Distribuidor para que exclua do polo passivo o 

Hospital São Lucas do Guaporé, e inclua em seu lugar, o Hospital Vale do 

Guaporé - Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Pontes 

e Lacerda (CNPJ 03.756.772/0001-46).Após, CITE-SE a requerida no 

endereço sito Avenida José Martins Monteiro, nº 1.022, Centro, Pontes e 

Lacerda/MT, por meio de carta guarnecida com aviso de recebimento nos 

termos do art. 246, I, do NCPC.Ademais, em relação ao requerido Pablo 

Roberto Segovia Jurado, DEFIRO a busca de seu endereço junto ao 

Sistema de Informações Eleitorais (Siel). Na hipótese de localização de 

endereços diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE o executado, na 

forma do art. 246, I, do Novo Código de Processo Civil.Outrossim, não 

havendo resposta acerca de novos endereços do requerido Pablo 

Roberto Segovia Jurado, CITE-O por edital, na forma do art. art. 246, IV, do 

Novo Código de Processo Civil. Caso decorra o prazo de citação por 

edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial 

o NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA do Curso de Bacharelado em Direito da 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – “Campus” 

Universitário de Pontes e Lacerda, sito à Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 

78250-000, Pontes e Lacerda (MT), telefone (65) 3266-3250, “e-mail” 

npjunemat@gmail.com, o qual é representado pelos advogados Luiz Emidio 

Dantas Junior (OAB/MT 7.400) e Joacir Mauro da Silva Junior (OAB/MT 

14325) a quem serão conferidas todas as prerrogativas atinentes aos 

arts. 185 a 187 do NCPC (conforme autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo 

diploma legislativo), a quem os autos deverão ser remetidos e após a 

manifestação, dar-se-á vista ao exequente para requerer o que entender 

de direito, vindo-me, a seguir, os autos conclusos.CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.INTIME-SE e CUMPRA-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, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 23 de maio de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23712 Nr: 3003-05.2004.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, GFAdC-m, CFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ODAIR CONCEIÇÃO DO CARMO, Cpf: 

00116656107, Rg: 1705037-5, Filiação: Joaquim Bispo do Carmo e 

Almerinda Maria da Conceição, data de nascimento: 09/02/1985, 

brasileiro(a), natural de Pontes e Lacerda-MT, convivente, serviços gerais, 

Telefone 9284-2074. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A presente relação jurídica processual satisfativa tem 

como objeto impor ao executado o cumprimento da sentença que 

reconheceu o dever de prestar alimentos em favor da exequente. As 

partes firmaram acordo extrajudicial referendado em 04.10.2004, 

devidamente homologado por sentença nos autos em epígrafe, o qual 

fixou a prestação alimentar em 38,40% do salário mínimo, que perfaz 

atualmente a quantia de R$ 359,81 (trezentos e cinquenta e nove Reais e 

oitenta e um centavos de Real), vencendo a cada dia 20, a partir de 

outubro de 2004. Acontece que o executado, desrespeitando ordem 

judicial, sem qualquer justificativa, não está cumprindo com seu dever 

inerente ao poder familiar, tendo quitado apenas a primeira parcela 

vencida após o acordo e estando inadimplente desde então, razões pelas 

quais se impõem o estabelecimento desta etapa satisfativa. No presente 

pedido será cobrado, apenas, as três últimas prestações, estabelecimento 

cumprimento por carta de sentença para o restante.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de fl. 58, para tanto, 

DETERMINO a busca de endereço do(s) executado(s) junto ao Sistema de 

Informações Eleitorais (Siel). Na hipótese de localização de endereços 

diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE o executado, na forma do art. 

246, I, do Novo Código de Processo Civil.Cumprida todas as determinações 

supra e não havendo resposta acerca de novos endereços, CITE-SE a 

parte executada por edital na forma do art. art. 246, IV, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, 

CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial o NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA do Curso de Bacharelado em Direito da Universidade 

do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – “Campus” Universitário de Pontes 

e Lacerda, sito à Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 78250-000, Pontes e 

Lacerda (MT), telefone (65) 3266-3250, “e-mail” npjunemat@gmail.com, o 

qual é representado pelos advogados Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 

7.400) e Joacir Mauro da Silva Junior (OAB/MT 14325) a quem serão 

conferidas todas as prerrogativas atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC 

(conforme autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo diploma legislativo), a quem 

os autos deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao 

exequente para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.INTIME-SE e 

CUMPRA-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, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 23 de maio de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145831 Nr: 6065-96.2017.811.0013

 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: SAMUEL DO PRADO CHAMBO

 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 à 

fl.95. 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.: 149012 Nr: 7438-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Novais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, verificando constatei que a parte 

Requerida não contestou a presente ação, nem comprovou o pagamento 
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do débito, conforme comprova sua intimação através do Oficial de Justiça, 

decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, e com amparo no provimento 

56/2007, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168079 Nr: 4166-29.2018.811.0013

 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: NAZARENA VICENTE DE OLIVEIRA CRUZ

 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.: 46999 Nr: 3674-86.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onildo Alves de Almeida, Mauro de Freitas 

Barbosa, Edimar Ribeiro de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 62650 Nr: 2990-59.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escola XV de Abril Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juel Prudêncio Borges - 

OAB:MT/3838

 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.: 128844 Nr: 7606-04.2016.811.0013

 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: VALTEIRES PEREIRA DE 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:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ proposta por 

VALTEIRES PEREIRA DE SOUZA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Acostou à inicial procuração e documentos de fls. 11/24.

Citada, a autarquia ré ofereceu contestação às fls. 28/39.

O requerente não apresentou à impugnação (fl. 43).

Laudo pericial anexado às fls. 60/65.

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 14 de agosto de 2018, às 13h00min, 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.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato aprazado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119527 Nr: 3388-30.2016.811.0013

 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: SIDELICE OLIVEIRA ROZANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ proposta por 

SIDELICE OLIVEIRA ROZANSKI em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS).

Acostou à inicial procuração e documentos de fls. 12/26.

Citada, a autarquia ré ofereceu contestação às fls. 32/44.

A requerente não apresentou à impugnação (fl. 49).

Laudo pericial anexado às fls. 69/73.

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 14 de agosto de 2018, às 13h30min, 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.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 
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(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato aprazado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102934 Nr: 3325-39.2015.811.0013

 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: Marta da Silva Andrade

 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.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ proposta 

por MARTA DA SILVA ANDRADE em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Acostou à inicial procuração e documentos de fls. 12/20.

Citada, a autarquia ré ofereceu contestação às fls. 26/47.

A requerente não apresentou à impugnação (fl. 52).

Laudo pericial anexado às fls. 100/104.

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 14 de agosto de 2018, às 14h00min, 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.

INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato aprazado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 41265 Nr: 3551-25.2007.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elverino Agostinho Vieira

 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:

 Vistos.

Em razão do teor do petitório de fls. 264/265, percebe-se que a 

manifestação anterior, de fl. 265, a despeito da assinatura mecânica do 

advogado James Rogério Baptista (cuja idoneidade foi questionada), fora 

assinada eletronicamente pelo advogado Marcos da Silva Borges.

Por conta disso, INDEFIRO o pedido de fl. 304 e DETERMINO o cumprimento 

da íntegra da sentença de fl. 261.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 140997 Nr: 4056-64.2017.811.0013

 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 BV Financeira S/A - Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariosmar Neris - OAB:232.751, 

GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A, Juliana Falci Mendes - 

OAB:223.768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RESTITUA-SE os autos à secretaria para que observe o despacho 

proferido na fl. 92.

Em outras palavras, após a juntada da carta de intimação expedida nos 

autos, CERTIFIQUE-SE a secretaria se o autor cumpriu ou não a decisão 

proferida na fl. 75.

Após, PROMOVA-SE a conclusão dos autos para homologação da 

transação ou extinção do processo, sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 114830 Nr: 1850-14.2016.811.0013

 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): ELIONE SOUZA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO formulado pela parte 

exequente, com fundamento no art. 830, caput, do NCPC, com a finalidade 

de realizar o acesso ao Renajud e Infojud. Isto posto, INDEFIRO os pedidos 

de fl. 57. INTIME-SE a parte exequente, na pessoa de seu advogado, via 

DJE. Nada sendo requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, ARQUIVEM-SE os 

autos. CUMPRA-SE.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137925 Nr: 2819-92.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBSON DE SOUZA, natural de 

Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 787,08 (Setecentos e oitenta e 

sete reais e oito centavos), provar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do pronunciamento 

judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, 

nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Resumo da Inicial: Verifica-se que foi proposta uma ação de Alimentos 

com Guarda e Visitas, onde houve um acordo que foi homologado por 

sentença nos autos de nº 1304-32.2011.811.0013, Código nº 60964, que 

tramitou perante a 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, em que o 

executado assumiu de pagar o equivalente a 28% (vinte e oito por cento) 

do salário mínino vigente no país, a ser pago até o dia 10 (dez) de cada 

mês, além de arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas 

referentes a tratamento médico, medicamentos, dentistas, material escolar, 
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vestuário, desde que comprovados por receita e recibo, conforme cópia 

de documento anexo. Deste modo, o executado deveria estar pagando 

mensalmente o valor acordado, entretanto desde o dia 10 de maio de 2012 

a 10 de março de 2013, não cumpriu com sua obrigação alimentar, sendo 

a época o valor em atraso de R$ 2.183,35 (Dois mil, cento e oitenta e três 

reais e trinta e cinco centavos), sendo proposto ação de Execução de 

Alimentos nº 2501-51.2013.811.0013, código nº 84954 da 1ª Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o qual foi arquivado sem o pagamento 

dos valores em atraso. O executado não vem cumprindo com o pactuado, 

estando inadimplente desde 10 de maio de 2012. Assim, dada a 

inadimplência, não restou à exequente alternativa senão propor a presente 

execução, cobrando somente as 03 últimas parcelas em atraso 

(janeiro/fevereiro e março de 2017), totalizando o importe de R$ 787,08 

(setecentos e oitenta e sete reais e oito centavos), além das parcelas 

vincendas. As parcelas dos anos anteriores serão objetos de ação 

autônoma.

Despacho/Decisão: Vistos.INDEFIRO, por ora, o pedido de Ref. 20, uma 

vez que a parte requerente não exauriu todos os meios de citação da 

parte requerida.Ademais, DETERMINO a busca de endereço da parte 

requerida junto ao Sistema de Informações Eleitorais (Siel), Renajud e 

Infojud.Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE a parte requerida, na forma do art. 246, I, do Novo 

Código de Processo Civil.Cumprida todas as determinações supra e não 

havendo resposta acerca de novos endereços da parte executada, 

CITE-SE a parte executada por edital na forma do artigo 246, inciso IV, do 

NCPC.Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, 

CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC, a quem os autos deverão ser remetidos e após a manifestação, 

dar-se-á vista a parte autora para requerer o que entender de direito, 

vindo-me, a seguir, os autos conclusos.CUMPRA-SE, expedindo 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, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Pontes e Lacerda, 09 de abril de 2018

Ademir Bottari Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92152 Nr: 3527-50.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Martins Machado, Lucineide Furlani Souto, 

Maria Laurinda de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, conforme juntada de fls.696 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.: 91342 Nr: 2881-40.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivania da Silva dos Santos Franco Costa

 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: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Certifico para os devidos fins que, conforme juntada de fls.327 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.: 91128 Nr: 2703-91.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabíula Navarro Fernandes de Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON RUBENS DO ESPIRITO 

SANTO - OAB:7463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, conforme juntada de fls.203 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.: 135344 Nr: 1616-95.2017.811.0013

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eny Guilanda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cézar de Oliveira, Lanna Jennifer de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 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.: 102719 Nr: 3245-75.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA CANDIDA BOLOGNANI GINO

 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.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ 

PERMANENTE proposta por TEREZINHA CANDIDA BOLOGNANI GINO em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Acostou à inicial procuração e documentos de fls. 11/20.

Citada, a autarquia ré ofereceu contestação às fls. 27/46.

A requerente não apresentou impugnação à contestação (fl. 50).

Laudo pericial anexado às fls. 97/101.

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.
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 DESIGNO o dia 26 de junho de 2018, às 16h00min, 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.: 104126 Nr: 3782-71.2015.811.0013

 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: Raquel Martins Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 98555 Nr: 1481-54.2015.811.0013

 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: JAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 Vistos.

Em razão do requerimento formulado à fl. 66, RETIFICO, em sua feição 

parcial, a sentença proferida às fls. apenas para o fim de constar o nome 

da ré como sendo "Maria Berenice de Oliveira", bem como em vez de 

"Maria Berenice Ferreira", como foi registrado equivocadamente.

No mais, CUMPRA-SE o restante da referida sentença.

EXPEÇA-SE o necessário.

 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.

Em observância ao pedido de fl. 111, PRORROGO o prazo concedido 

anteriormente até que sobrevenha o resultado da perícia médica 

administrativa. Escoado o prazo consignado à fl. 111, INTIME-SE a autora, 

por meio de seus advogados e via DJE, a fim de que cumpra o disposto à 

fl. 110, no prazo de 5 (cinco) dias.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 43157 Nr: 5412-46.2007.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Ferreira da Costa Silva

 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:

 Vistos.

Em razão do teor do petitório de fls. 305/306, percebe-se que a 

manifestação anterior, de fl. 304, a despeito da assinatura mecânica do 

advogado James Rogério Baptista (cuja idoneidade foi questionada), fora 

assinada eletronicamente pelo advogado Marcos da Silva Borges.

Por conta disso, INDEFIRO o pedido de fl. 304 e DETERMINO o cumprimento 

da íntegra da sentença de fl. 300.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167894 Nr: 4064-07.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO MATUCARI

 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.

Em observância ao pedido de fl. 26, PRORROGO o prazo concedido 

anteriormente até que sobrevenha o resultado da perícia médica 

administrativa. Escoado o prazo consignado à fl. 26, INTIME-SE a autora, 

por meio de seus advogados e via DJE, a fim de que cumpra o disposto à 

fl. 23, no prazo de 5 (cinco) dias.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 105171 Nr: 4210-53.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL HENRIQUE HEIDEMANN MARTINS, KATRINY 

HELONAI HEIDEMANN MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Batista Martins, JOSE MARTINS 

SOBRINHO, Maria das Graças Batista Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente o executado, via mandado, para, no prazo de 3 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito alimentar no montante de R$ 

2.904,45 (dois mil, novecentos e quatro reais e quarenta e cinco 

centavos), referente aos meses de março, abril e maio de 2018, bem como 

as parcelas que se vencerem no curso da demanda até o efetivo 

pagamento do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de ser decretada sua prisão civil nos moldes do art. 

528, §§ 3º e 7º, do Novo Código de Processo Civil e Súmula nº 309 do c. 

STJ.

Desde logo, ARBITRO honorários de advogado no patamar de 10% (dez 

por cento) sobre o crédito exequendo, percentual que será reduzido para 

5% (cinco por cento), caso o executado efetue, no prazo de 3 (três) dias 

contado da intimação, o pagamento integral da dívida atualizada, dos juros, 

das custas e dos honorários advocatícios (art. 827, “caput” e § 1º, do 

NCPC).

Além disso, DETERMINO que conste do mandado a intimação do executado 

para pagar o montante de R$ 290,44 (duzentos e noventa reais e quarenta 

e quatro centavos) a título de honorários já arbitrados anteriormente, sob 
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pena de penhora.

Caso não seja efetuado o pagamento do débito alimentar no prazo ora 

consignado, CERTIFIQUE-SE o ocorrido e INTIMEM-SE os exequentes, por 

meio de seus advogados e via DJE, para que requeiram o que de direito 

em 15 (quinze) dias.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 65776 Nr: 1814-11.2012.811.0013

 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: Espólio de Maurício Marcelino de Moura, Marcos André 

Moreno Moura, Maurício Marcelino Cordeiro Santos de Moura, Bruna 

Cordeiro Santos de Moura, Caroline Cordeiro Santos de Moura, Oneyde 

Therezinha Cordeiro dos Santos, Adriana Antunes de Freitas, Mariana de 

Freitas Moura, Fábio Rodrigo de Moura, Mauricio Marcelino de Moura 

Junior, Fabiana Moura de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seila Maria Álvares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, IVAIR BUENO LANZARIN - OAB:8029, 

Janete Garcia de Oliveira Valdez - OAB:3.908/MT, Oscar Leonel de 

Menezes - OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hailton Magio - 

OAB:15.839/MT, Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 Autos do processo nº 1814-11.2012.811.0013

Código nº 65776

Vistos.

SEILA MARIA ALVARES DA SILVA, devidamente qualificada, interpôs o 

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 265/270, alegando a 

ocorrência de omissão e contradição na sentença proferida às fls. 

263/264vº.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

De efeito, conforme 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 pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC.

Excepcionalmente, os embargos de declaração podem reunir o predicado 

de atacar a fundamentação da decisão, na medida em que reste 

evidenciada a necessidade de se perquirir determinado fundamento não 

abordado no âmago do veredicto vergastado ou, ainda, o interesse 

recursal, sob o signo de prequestionamento de questão constitucional ou 

federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos infringentes, na 

hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, como 

consequência etiológica necessária, do próprio provimento dos embargos 

— ou seja, como consectário lógico da correção do erro material 

manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da omissão ou da 

extinção extirpação da correção.

Todavia, os embargos de declaração jamais, em hipótese alguma, podem 

ser manejados com o intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o 

julgado e, assim, viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, 

em descompasso com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio 

da função jurídico-processual desta modalidade do recurso.

Pois bem, estabelecidas tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a 

partir da dicção da peça processual anexada às fls. 265/270, que a 

embargante, sob o pretexto de eliminar situação de omissão e contradição, 

vale-se do recurso dos embargos declaratórios com o fito de proporcionar 

o reexame da matéria já abordada de forma satisfatória pela sentença de 

fls. 263/264vº, almejando — e assim o faz de modo absolutamente 

inadequado — promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, 

investe seus argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos 

que alicerçaram o decisório.

Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, revelador da circunstância de 

que a decisão guerreada apreciou, de forma satisfatória e na sua 

plenitude a pretensão jurídica vertida na peça inicial e o manancial de 

provas que foram produzidas, considero que não se afigura viável 

empregar-se os embargos de declaração no presente caso, já que não se 

encontram presentes os pressupostos que autorizam a sua adequada 

utilização.

Nesse mesmo sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Pretório 

Excelso, cujas ementas transcrevo “ipsis litteris”:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. 

INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses 

previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam 

inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de declaração 

rejeitados.

(STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, Primeira Turma, 

julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 EMENT VOL-02185-07 

PP-01444)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE - 

INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE 

EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de 

declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o 

reexame do acórdão embargado para o específico efeito de viabilizar um 

pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, 

afastando as situações de obscuridade, omissão ou contradição, 

complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-se incabíveis 

os embargos de declaração, quando, inexistentes os vícios que 

caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), 

vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes.

(STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira 

Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 PP-37045 EMENT 

VOL-01878-03 PP-00466)

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado 

que o propósito primordial e exclusivo da embargante centralizou-se na 

reavaliação da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu 

qualquer omissão/contrariedade na sentença de fls. 263/264vº, 

entendendo que o pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado.

Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos 

estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, 

uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário 

natural, MANTENHO na íntegra o decisório lançado às fls. 263/264vº.

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso 

(art. 1.026, “caput”, do NCPC).

Preclusas as vias impugnatória em relação a presente decisão, 

INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados e via DJE, para que, 

caso queiram, complementem as razões e as contrarrazões aos recursos 

de apelação já interpostos, no prazo de 15 (quinze) dias. Na sequência, 

independentemente de manifestação, REMETAM-SE os autos a superior 

instância, para análise das irresignações interpostas.

INTIMEM-SE via DJE.

Pontes e Lacerda, 22 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 57583 Nr: 3148-51.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J Maria de Souza Serviços - ME, José Maria de 

Souza, Alice Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3148-51.2010.811.0013
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Cód. nº. 57583

Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA 

DEVEDOR SOLVENTE proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor 

de J MARIA DE SOUZA SERVIÇOS-ME, JOSÉ MARIA DE SOUZA e ALICE 

PEREIRA ALMEIDA.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/54.

E os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que, após o deferimento do pedido de 

consulta no sistema INFOJUD na fl. 86, o exequente foi intimado para se 

manifestar, conforme consta na certidão de fl. 90.

Em ato contínuo foi certificado o decurso do prazo de manifestação do 

exequente, ocasião em que o feito foi remetido ao arquivo provisório, 

conforme decisão proferida no dia 19/02/2013 [fl. 91].

Diante de tal panorama, conclui-se que o feito não foi movimentado entre a 

data da decisão que ordenou o arquivamento dos autos, aguardando a 

provocação da parte interessada, até a presente data, tendo transcorrido 

prazo superior a 5 (cinco) anos.

Diante disso, resplandece a desídia do exequente em promover os atos e 

diligências que lhe compete.

Trocando em miúdos, deveras a conclusão que se pode chegar é a de 

que a ocorrência no plano fático do decurso de prazo superior a 5 (cinco) 

anos, sem que o exequente promova os atos necessários ao andamento 

do feito, faz surgir o instituto da prescrição quinquenal.

Neste sentido é a jurisprudência, “in verbis”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - CONTRATO BANCÁRIO GARANTIDO POR NOTA 

PROMISSÓRIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR 

RESPONSABILIDADE DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – 

INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR - DESNECESSIDADE - INSURGÊNCIA DO 

EXEQUENTE – IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Verificada a paralisação do processo executivo fundada 

em título executivo extrajudicial por prazo superior ao legal, por inércia e 

responsabilidade exclusiva do exequente, tal circunstância conduz à 

consumação da prescrição intercorrente independente de intimação da 

parte interessada, quando prevalece a regra do §5º do art. 219, do CPC, 

quanto ao reconhecimento de ofício da prescrição. (Ap 16286/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015)”

Ora, a desídia do exequente no caso concreto foi pura e simples, não 

trazendo ele nenhum motivo consistente para o feito ficar paralisado por 

todo esse tempo.

Desta forma, dúvidas não restam acerca da ocorrência da prescrição 

intercorrente, devido à inércia do exequente, devendo tal instituto jurídico 

ser pronunciado para, consequentemente, ser julgado extinto o feito, com 

resolução do mérito.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, PRONUNCIO A 

PRESCRIÇÃO e, consequentemente, JULGO EXTINTO a presente ação 

ajuizada em desfavor de J MARIA DE SOUZA SERVIÇOS-ME, JOSÉ MARIA 

DE SOUZA e ALICE PEREIRA ALMEIDA, com resolução do mérito, com 

fulcro assente nos arts. 925, 771, parágrafo único, 921, §5° e 487, II, 

todos do Novo Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios.

Custas pelo exequente, observando-se o recolhimento efetuado junto à 

exordial.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

Com o trânsito em julgado, 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.

INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 23 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87009 Nr: 4690-02.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANY FREITAS DA COSTA, Neiber 

Fernando de Paula Morato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Gaspar Santos - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO QUEIROZ TELES - 

OAB:10440

 Processo nº. 4690-02.2013.811.0013

Código nº. 87009

Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 228/229.

OFICIE-SE ao INDEA/MT para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar a 

eventual existência de semoventes cadastrados em nome dos 

executados.

Outrossim, DEFIRO o pedido de protesto do título, devendo a secretaria 

deste juízo expedir a certidão da dívida alimentar para o registro no 

Cartório de Protesto de Títulos e Documentos da Comarca de Pontes e 

Lacerda. Para tanto, OFICIE-SE.

Com o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e, na sequência, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se em termos de 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda/MT, 23 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 44862 Nr: 1472-39.2008.811.0013

 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: Nésio Geraldo de Souza, LIBS-m, VMBS-m, ICBS-m

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Sandra Maria Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 1472-39.2008.811.0013

Cód. nº. 44862

Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que os pedidos formulados 

pela parte requerente às fls.158/159 possuem natureza administrativa e, 

portanto, as providências necessárias à satisfação do interesse da parte 

postulante devem ser adotadas diretamente junto à Secretaria de Estado 

da Fazenda.

INTIME-SE o inventariante, via DJE, para que em 30 (trinta) dias comprove 

a adoção das providências necessárias à retificação da GIA-Eletrônica 

junto à SEFAZ.

No silêncio, 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

 NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

Pontes e Lacerda, 23 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 6392 Nr: 579-34.1997.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Forin, Antenor Forin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 579-34.1997.811.0013

Cód. nº. 6392

Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE, POR 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL proposta pelo BANCO BRADESCO 

S/A em desfavor de ARLINDO FORIN e ANTENOR FORIN.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 06/17.
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E os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que, após o deferimento do pedido de 

penhora online na fl. 67, o exequente foi intimado para se manifestar, 

conforme consta na certidão de fl. 78.

Em ato contínuo foi certificado o decurso do prazo de manifestação do 

exequente, ocasião em que o feito foi remetido ao arquivo provisório, 

conforme decisão proferida no dia 24 de agosto de 2012 [fl. 79], de modo 

que os autos lá permaneceram até a presente data.

Diante de tal panorama, conclui-se que o feito não foi suspenso durante o 

lapso temporal compreendido entre a data da decisão que ordenou o 

arquivamento dos autos, aguardando a provocação da parte interessada, 

até a presente data, tendo transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos.

Diante disso, resplandece a desídia do exequente em promover os atos e 

diligências que lhe compete.

Trocando em miúdos, deveras a conclusão que se pode chegar é a de 

que a ocorrência no plano fático do decurso de prazo superior a 5 (cinco) 

anos, sem que o exequente promova os atos necessários ao andamento 

do feito, faz surgir o instituto da prescrição quinquenal.

Neste sentido é a jurisprudência, “in verbis”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - CONTRATO BANCÁRIO GARANTIDO POR NOTA 

PROMISSÓRIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR 

RESPONSABILIDADE DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – 

INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR - DESNECESSIDADE - INSURGÊNCIA DO 

EXEQUENTE – IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Verificada a paralisação do processo executivo fundada 

em título executivo extrajudicial por prazo superior ao legal, por inércia e 

responsabilidade exclusiva do exequente, tal circunstância conduz à 

consumação da prescrição intercorrente independente de intimação da 

parte interessada, quando prevalece a regra do §5º do art. 219, do CPC, 

quanto ao reconhecimento de ofício da prescrição. (Ap 16286/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015)”

Ora, a desídia do exequente no caso concreto foi pura e simples, não 

trazendo ele nenhum motivo consistente para o feito ficar paralisado por 

todo esse tempo.

Desta forma, dúvidas não restam acerca da ocorrência da prescrição 

intercorrente, devido à inércia do exequente, devendo tal instituto jurídico 

ser pronunciado para, consequentemente, ser julgado extinto o feito, com 

resolução do mérito.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, PRONUNCIO A 

PRESCRIÇÃO e, consequentemente, JULGO EXTINTA a presente ação 

ajuizada em desfavor de ARLINDO FORIN e ANTENOR FORIN, com 

resolução do mérito, com fulcro assente nos arts. 925, 771, parágrafo 

único, 921, §5° e 487, II, todos do Novo Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios.

Custas pelo exequente, observando-se o recolhimento efetuado junto à 

exordial.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

Com o trânsito em julgado, 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.

INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 21 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166674 Nr: 3488-14.2018.811.0013

 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: Israel de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168062 Nr: 4151-60.2018.811.0013

 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: ANA MARTINS DA CUNHA

 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.: 168060 Nr: 4149-90.2018.811.0013

 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: MARIA APARECIDA DE 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.: 123432 Nr: 5143-89.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Toyota do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MACHADO DE 

OLIVEIRA - OAB:11048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marili Ribeiro Taborda - 

OAB:OAB-MT 14431-A

 Certifico para os fins de direito que, haja vista juntada de manifestação às 

fls.140/142 e, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista à 

parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 136421 Nr: 2119-19.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Romero, Sedinei Palharini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.98, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

abrimos vistas à parte autora para manifestação.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 159324 Nr: 84-52.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edio Hermenegildo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Homologo a dispensa das 

testemunhas acima informadas. II. Apesar dos argumentos expostos pela 
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defesa, não vislumbro motivos para revogação da prisão preventiva 

decretada nos autos, porquanto a prisão do acusado foi determinada em 

razão da necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada na 

possibilidade de o réu voltar a delinquir, sobretudo em razão do histórico 

violento em crimes de violência doméstica; e após a instrução, embora o 

acusado tenha cooperado e confessado a autoria delitiva, verifica-se que 

o crime foi praticado de forma inopinada e sem medição das 

consequências, de forma que a soltura do acusado é temerária e poderá 

causar risco à sociedade em geral. Aliás, o crime em questão, praticado 

durante o período natalino, possui gravidade concreta elevada, pois 

praticado em local de grande aglomeração de pessoas, e gerou muita 

comoção e repercussão no seio social da Comarca. Ante o exposto, por 

entender que ainda estão presentes os requisitos do art. 312 e 313 do 

Código de Processo Civil, e por entender que as medidas cautelares 

diversas da prisão não são suficientes para salvaguarda da ordem 

pública, ante o risco de reiteração delitiva caso esteja em liberdade, 

indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva. III. Declaro encerrada 

a instrução. Vista às partes para alegações finais, no prazo legal. IV. 

Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. 

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 110590 Nr: 294-74.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dias Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos, etc.

Considerando que mesmo após a devida intimação do causídico 

constituído nos autos, que foi disponibilizada no DJE nº 10236, de 

13/04/2018 e publicado no dia 16/04/2018 (fls. 343) não houve nenhuma 

manifestação pertinente à apresentação do rol de testemunhas por parte 

da defesa.

Assim, DETERMINO a intimação pessoal do reeducando JOSÉ DIAS LOPES 

para que informe se constituirá novo(a) advogado(a) ou se deseja a 

nomeação da Defensoria Pública atuante nesta Comarca, devendo o oficial 

de justiça atestar tais conjunturas.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 169843 Nr: 4794-18.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelson Zandre da Silva, Josenildo Honorato 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Vistos etc.

I. Designo audiência de interrogatório do réu para 26/09/2018, às 13h:00. 

(MT).

 II. Intime-se o acusado para que seja ouvido na data designada, devendo 

constar no mandado a data, hora e o local da audiência.

III. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se a defesa, via DJE.

IV. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 169680 Nr: 4738-82.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Cosme Silva dos Santos, VALDE JOSÉ 

DE BARROS, JOSUÉ RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO P. ESPÓSITO - 

OAB:4.813, ARTUR BARROS FREITAS OSTI - OAB:18.335/MT, 

JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903, JOÃO GABRIEL B. P. 

ESPÓSITO - OAB:23.778/MT

 Vistos etc.

I. Designo audiência para oitiva das testemunhas deprecadas, para 

02/10/2018, às 13h00. (MT).

 II. Intimem-se as testemunhas para que sejam ouvidas na data designada, 

devendo constar no mandado a data, hora e o local da audiência.

III. Cientifique-se o Ministério Público.

IV. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V. Intimem-se os réus, nas pessoas de seus patronos (art. 422, §1º da 

CNGC).

VI. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 161600 Nr: 1140-23.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 Vistos.

Trata-se de representação pela aplicação de medidas protetivas, com a 

posterior concessão objetivando garantir a integridade física e moral da 

Sra. FERNANDA NEPONUCENO FERREIRA, com base na Lei nº 11.340/06.

Dentre as medidas concedidas constava a suspensão das visitas do 

acusado à filha que ambos têm em comum.

Em 27/02/2018 às partes foram devidamente intimadas da decisão desse 

juízo.

Por conseguinte, aportou pedido de revogação da medida protetiva de 

proibição/suspensão de visitas a filha menor, em que o Ministério Público 

opinou pela avaliação psicossocial do caso.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. DECIDO.

O laudo pertinente à avaliação psicossocial foi acostado aos autos, às fls. 

127/130.

Instando a se manifestar o Ministério Público pugnou pela revogação da 

medida constante na alínea “I”, da decisão de fls. 14/15.

Analisando-o laudo psicossocial detidamente, considero que é incabível a 

suspensão do regime de visitas do pai em relação à filha, por todos os 

motivos nele exposto.

Ademais, é sabido que os laços familiares são perenes e não terminam 

com o fim do casamento ou da união estável, sendo que em prol do melhor 

interesse da criança e do adolescente, os genitores precisam ter um 

comportamento adequado para que ambos possam exercer os direitos e 

os deveres que são inerentes a maternidade e também a paternidade.

Nesse sentido têm sido os julgamentos proferidos pelo Superior Tribunal 

de Justiça, reconhecendo que mesmo nos casos em que existam 

desavenças entre os genitores, é possível a convivência da 

criança/adolescente com ambos, com vistas a lhe proporcionar um 

saudável desenvolvimento físico, emocional e psicológico.

Dessa maneira, revogo a medida acima mencionada, com o objetivo de 

garantir a convivência da infante com o seu genitor e DETERMINO que seja 

restabelecido o regime de visitas anteriormente vigente.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 161930 Nr: 1273-65.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Belizário de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Ximenes Lopes - 

OAB:MS_8322, Wilson Tavares de Lima - OAB:8290

 Em cumprimento Prov. 52/2007- CGJ/MT, abro vistas ao advogado do réu 

para se manisfetar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça referente a 

negativa de intimaçao da testemunha do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 87427 Nr: 5136-05.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionne Ferreira Antunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos etc.

I. Tendo em vista que nesta data os Promotores de Justiça atuantes junto a 

esta Vara Criminal encontram-se em gozo de férias, conforme ofício 

anexo, REDESGINO o ato para 25/07/2018, às 16:00.

II. Ciência às partes.

III. Intimem-se as testemunhas e o acusado.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 37883 Nr: 2662-37.2008.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Vistos.

Intime-se o advogado constituído nos autos, para que se manifeste sobre 

o pedido realizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso às fls. 

374/375.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 169767 Nr: 4769-05.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wenedy Francisco Cardoso Nunes, Robson 

Fonseca dos Santos, ROGERIO ANDRADE GONÇALVES, Arthur Gabriel 

Martinez Basilio, Marcio Xavier das Chagas Borges, DOUGLAS JESUS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, FELIPE CARLOS ALMEIDA - OAB:19847/O, Marcelo 

Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 11.048-B, Ramão Wilson Júnior 

- OAB:11702/MT

 Vistos.

DESIGNO o dia 31 de agosto de 2018, às 14h00min, para inquirição das 

testemunhas arroladas pela defesa técnica. Oficie-se ao Juízo Deprecante 

informando os dados da presente carta precatória e a data agendada para 

audiência.

Ciência ao Ministério Público e Defesa Técnica.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 165305 Nr: 2829-05.2018.811.0013

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Reinaldo Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Pedido de Restituição de coisa apreendido formulado 

por REINALDO TAVARES, por meio de advogado constituído, requerendo, 

em síntese, a devolução do veículo Caminhão Basculante M. BENZ/L 1620, 

ano 2005/2006, placas KAF-4583, Chassi 9BM6953016B461643, Renavam 

00877519773, cor branca.Verifico que foram juntados aos autos 

documentos que comprovam a propriedade do veículo, conforme 

documentação acostada às fls. 07/08.Instado a se manifestar, o 

Representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido 

sob a alegação de que o referido veículo ainda interessa ao processo (fls. 

34/35).É o breve relato. DECIDO.No que tange às regras contidas no 

Código de Processo Penal e no Código Penal, a restituição de coisas 

apreendidas no curso de inquérito ou de ação penal condiciona-se a três 

requisitos CUMULATIVOS: Demonstração cabal da propriedade do bem 

pelo requerente (artigo 120, caput, do CPP); ausência de interesse no 

curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão 

(artigo 118 do CPP); e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (artigo 

91, inciso II, do CP).Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:Data de 

publicação: 14/09/2012)Assim, no presente caso, vislumbro que o bem 

apreendido ainda interessa ao processo, considerando que foi utilizado 

pelo acusado José Alves Ferreira para a prática da infração penal 

prevista no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n° 9.605/98.Segundo 

dispõe o artigo 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em 

julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser 

restituídas enquanto interessarem ao processo.Além disso, acaso 

comprovado o crime, tais bens estariam sujeitos ao previsto no art. 91, II, 

do CP.Sendo assim, INDEFIRO O PEDIDO, com fundamento nos art. 118, 

119 e 120, todos do Código de Processo Penal.Intimem-se o requerente e 

seu patrono. Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 99021 Nr: 1662-55.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Ricardo Hoinasky

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubaldo Resende Silva - 

OAB:3315-B/MT

 Assim, INDEFIRO o pedido de progressão de regime pleiteado e CONCEDO 

o direito do reeducando em realizar trabalhos externos. Em relação ao 

cálculo de liquidação de pena retro (fls. 110), providenciado com 

informações quanto ao término e provável data de benefício, tais como 

progressão de regime e livramento condicional, assim como fazendo-o 

pelo Sistema de Módulo de Gerenciamento de Pena – MGP, de utilização 

obrigatória – Provimento n. 19/2013, CNGC, art. 1.786 e Ofício Circular n. 

78/2017-Gab1-CGJ -, após parecer da representante do Ministério Público, 

quem se manifestou pela regularidade, HOMOLOGO-O por decisão judicial 

para que produza seus efeitos legais. Oficie-se o Diretor do Centro de 

Detenção Provisória. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 91912 Nr: 3335-20.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Capel Munhoz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 INTIMAR ADVOGADO DO RÉU PARA A AUDIENCIA DESIGNADA NA 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU/MT, PARA O DIA 19/06/2018 às 

14:30 hs.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65448 Nr: 1488-51.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weder de Lacerda Silva - 

OAB:18773

 Intimar o advogado do réu para a audiencia designada na 1ª Vara Criminal 

da Comarca de Vilhena/RO dia 20/07/2018 às 10:00 hs.

Comarca de Poxoréo

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73390 Nr: 197-37.2017.811.0014
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 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: José Alves da Silva, Irasema Barcello da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Francisco Borjas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ivan Houklef - 

OAB:2.237-E, Thyago A. Houklef Ribeiro - OAB:MT/21.88

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 104, da CNGCE/MT c/c 

art. 485, inciso IV, do novel Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução de mérito.Sem custas, na forma do art. 207, da Lei nº 

6.015/1973.Publique-se. Intimem-se o Ministério Público e os 

interessados.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as 

baixas e anotações de estilo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62862 Nr: 1097-59.2013.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdJM, JLD, LMG, TAdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Campos - 

OAB:14762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da S.I. de 

Almeida - OAB:7355-A, Fábio Moreira Pereira - OAB:9405/MT, Flavia 

Venceslau Gomes - OAB:MT -16.843, Paulo José Canevazzi da 

Silva - OAB:OAB/MT 23.244

 “VISTO. Primeiramente, analisando os autos, verifica-se que não fora 

expedida Carta Precatória para a intimação do denunciado JORGE LUIZ 

DELAZARI, bem como, consta-se a ausência do denunciado LEANDRO 

MATIAS GARCIA neste ato, considerando que estes não residem nesta 

comarca restando o ato prejudicado. Deste modo, REDESIGNO O ATO 

PARA O DIA 01/08/2018 às 13h00min (MT), com a finalidade de interrogar 

o denunciado AMARILDO DE JESUS MARTINS. Ademais, EXPEÇA-SE Carta 

Precatória para o interrogatório dos denunciados JORGE LUIZ DELAZARI e 

LEANDRO MATIAS GARCIA, nos endereços acostados aos autos, bem 

como, para as testemunhas faltantes, sendo estas, ALESSANDRO 

CHAGAS DE OLIVEIRA, ALEXSANDER MONTEIRO VIEIRA, MARCELO 

FERNANDES JARDIM e JOSÉ PAULO FELIPES. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78392 Nr: 333-97.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Rodrigues da silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 Código: 78392

DESPACHO

VISTO,

A denúncia foi recebida à fl. 134, não é caso de absolvição sumária, pois 

ausentes às hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal.

 O fato narrado na denúncia, em tese, é típico e ausente a princípio, 

excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade, devendo 

nesta fase processual, a autoridade judiciária aprofundar na análise da 

material, demandando dilação probatória.

Apresentada resposta a acusação à fl. 162, não houve arguição de 

preliminares.

POIS BEM.

Extrai-se dos autos que todas as testemunhas arroladas pelas partes não 

residem nesta cidade e o réu encontra-se preso preventivamente na 

cidade de Alta Garças/MT.

 Consigno que não foi providenciado o recambiamento do réu a este Juízo 

pelo fato de também estar preso preventivamente no Juízo de Alto Garças.

Assim, DEPREQUE-SE o interrogatório do acusado e a oitiva das 

testemunhas.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 23 de maio de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60892 Nr: 588-65.2012.811.0014

 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: Espólio de Geralda Noleto Meira, Daniel Fernando Noleto 

Rocha, Paulo César Noleto Rocha, Ellen Virgínia Noleto Rocha de Oliveira, 

Sérgio Henrique Noleto Rocha, Lindber Ribeiro Nunes Rocha Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Muniz Alves, Márcia Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Alves da Silva Junior - 

OAB:7.662/MT, Juliana Copetti - OAB:15.746B, Rafael Soldera Dallek 

- OAB:20688/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luizmar Barbosa Vieira - 

OAB:13059/MT, Ricardo Batista Damásio - OAB:OAB/MT-7222-B

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 364 procedo a intimação 

da parte requerida, para no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se sobre a 

avaliação acostada nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciártio

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66946 Nr: 647-48.2015.811.0014

 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: IMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Bispo de Araújo 

Filho - OAB:OAB/MT 14537

 Além disso, inexiste nos autos comprovação de que a possibilidade do 

autor tenha se modificado ao longo dos autos, motivo pelo qual INDEFIRO o 

pedido e mantenho a verba alimentar no percentual inicialmente fixado.VII – 

DO PETITÓRIO DE FLS. 512/514.Prosseguindo, a autora informa que 

procedeu à reforma do imóvel localizado à Av. Tancredo Neves, em razão 

das precárias condições em que esse se encontrava.Ocorre que, 

pretendendo a meação do imóvel, e não havendo anuência da outra parte, 

as despesas com a reforma ocorrida durante o trâmite processual ficará 

às expensas da demandante, sem prejuízo desta tentar, por outro via, 

reaver os gastos dispensados para tal desiderato.VIII – DA IMPUGNAÇÃO 

DE FLS. 537/543No tocante à impugnação apresentada pelo requerido às 

fls. 537/543, verifica-se que os argumentos dispensados carecem de 

respaldo probatório, notadamente porque os documentos carreados aos 

autos não retratam a realidade hodierna, diferentemente da avaliação 

perfectibilizada pelo Sr. Meirinho.Desta maneira, NÃO CONHEÇO da 

impugnação.IX – DEMAIS DISPOSIÇÕES.a) Porque não houve impugnação 

quanto à avaliação do automóvel Fiat Uno, HOMOLOGO-A, nos termos 

constantes do auto de fls. 434/435, para que surta seus legais e regulares 

efeitos;b) Realizada a avaliação determinada no item III supra (benfeitorias 

do imóvel de matrícula nº 3.870), INTIMEM-SE as partes para, querendo, 

manifestem-se em 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão;c) Por fim, em 

razão do indeferimento da impugnação apresentada pelo requerido e não 

impugnação específica pela autora, HOMOLOGO a avaliação de fls. 509 

para que surta seus legais e regulares efeitos.Intimem-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77172 Nr: 2063-80.2017.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Pereira 

Teixeira - OAB:OAB/SP 327.026

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação para DECLARAR a inexistência do negócio jurídico e, por 

corolário, CONDENAR o banco réu à devolução em dobro das parcelas 

pagas pelo requerente – R$ 40,50 (quarenta reais e cinquenta centavos) – 

devidamente atualizadas com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do 

recebimento dos valores.Em vista da sucumbência recíproca, 

REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para condenar o requerido ao 

pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, haja vista o valor inestimável do proveito 

econômico (NCPC, art. 85, § 8º), ficando os 40% (quarenta por cento) 

restante a cargo do autor.Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança 

em relação ao requerente, uma vez que beneficiário da gratuidade de 

justiça.Transitada em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes 

em 15 (quinze) dias, sem a qual DETERMINO a remessa dos autos ao 

arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76297 Nr: 1652-37.2017.811.0014

 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: ALTAIR SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT-4.062

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação para CONDENAR a requerida: (a) ao pagamento de 

indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a 

ser acrescido de correção monetária pelo INPC e, juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da data do efetivo prejuízo (S. 43/STJ); (b) ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.Em vista da 

mínima sucumbência, CONDENO a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários, os quais ARBITRO em 10% (dez por 

cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora (condenação), 

nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.Com o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

sem a qual, DETERMINO sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme 

determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74832 Nr: 954-31.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso - 

OAB:MT 14.176, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835A/MT84206SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRIA PAMMELA ZUMERLE 

FURTADO - OAB:24028/O

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “a”, 

HOMOLOGO o reconhecimento da procedência da ação e, por 

conseguinte, JULGO EXINTO o feito, com resolução de mérito.Via de 

consequência, CONDENO a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

NCPC.PROCEDA-SE à baixa de eventuais restrições sobre o 

veículo.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 das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72892 Nr: 2103-96.2016.811.0014

 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: Silveris de Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A

 “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para o fim de 

DECLARAR a inexigibilidade do pagamento da fatura de energia elétrica do 

consumo referente ao mês de outubro/2015, no valor de R$ 280,31 

(duzentos e oitenta reais e trinta e um centavos), referente à UC 

6/878022-3, devendo a cobrança do referido mês ser realizada com base 

na média anual obtida nos meses antecessores, e, por conseguinte, 

CONDENAR a empresa requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de indenização por danos morais em favor do requerente, 

quantia a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, 

a teor da Súmula nº 362 do STJ, acrescida de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da anotação indevida, nos termos da Súmula nº 54 

do STJ”.No mais, MANTENHO incólume a decisão objurgada.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77566 Nr: 2271-64.2017.811.0014

 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: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Gomes - OAB:/MT 

5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Trata-se de recurso especial apresentado por Nokia Siemens Networks 

Serviços Ltda., com base no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim ementado (e-STJ, 

fl. 186): EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONSULTA AO INFOJUD - 

NÃO COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÓPRIAS - INDEFERIMENTO. (...) 

(...) Portanto, deveria a parte recorrente demonstrar haver esgotado todos 

os meios colocados a seu alcance para a obtenção do histórico desejado, 

pois embora admissível a consulta pelo Judiciário aos sistemas disponíveis 

em busca de informações que favoreçam o regular andamento do 

processo, tal medida somente deve ser deferida após a demonstração de 

que restaram frustradas as tentativas da parte, sob pena de substituição 

desta pelo Juízo. (...) Assim, antes de requerer a consulta ao INFOJUD, 

deve a parte interessada diligenciar no sentido de encontrar a informação 

desejada. E, não tendo sido tal diligência comprovada, deve ser mantida a 

decisão que indeferiu a consulta ao sistema INFOJUD. Como esse 

fundamento, que é suficiente por si só para manter a conclusão do 

julgado, não foi atacado de forma específica nas razões do recurso 

especial, incide, à hipótese, o comando da Súmula n. 283 do Supremo 

Tribunal Federal, por aplicação analógica. Diante do exposto, nego 

seguimento ao recurso especial” (STJ - REsp: 1421514 MG 

2013/0392822-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 12/05/2015). (grifos nossos)Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de busca via sistema INFOJUD.Por fim, com a reposta 

do requerido, intime-se a parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza 

de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76971 Nr: 1934-75.2017.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis/MT, Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Aguiar Paiva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:-MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifrestar-se sobre a certidão do oficial de justiça a seguir transcrira: " 

CERTIFICO, eu Oficial de Justiça abaixo assinado, que deixei de proceder 

o cumprimento do presente mandado em razão de que os bens objetos do 

mandado já não estão mais na posse do executado. Dou fé. DEUZENI 

PEREIRA DE SOUZA OF. DE JUSTIÇA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72058 Nr: 1624-06.2016.811.0014

 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: Flávio Delfino Farias Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Mazarelo Farias Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 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$ 

663,40 ( seiscentos e sessenta e três reais e quarenta centavos) que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fl. 179/183 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$ 250,00 (duzentos 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): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72944 Nr: 2135-04.2016.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourdes da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 72944

VISTO,

Ante a certidão de fl. 33-v, verifica-se que a parte requerente era 

anteriormente assistida pela Defensoria Pública.

 Ademais, considerando que há rumores da vinda de um Defensor Público 

para esta comarca, SUSPENDO o trâmite do presente feito por 90 

(noventa) dias, até resposta do Defensor Público-Geral ao Ofício enviado 

por este Juízo, solicitando a designação de Defensor Público para atuar na 

comarca.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 14 de maio de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70241 Nr: 571-87.2016.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Kellen Oliveira Vieira 

- OAB:23704/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 70241

VISTO,

Verifica-se que a parte requerente era anteriormente assistida pela 

Defensoria Pública, deste modo, lhe foi nomeada uma advogada dativa, 

por este juízo, a qual declinou sua nomeação nos autos por razões de 

foro intimo.

 Ademais, considerando que há rumores da vinda de um Defensor Público 

para esta comarca, SUSPENDO o trâmite do presente feito por 90 

(noventa) dias, até resposta do Defensor Público-Geral ao Ofício enviado 

por este Juízo, solicitando a designação de Defensor Público para atuar na 

comarca.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 14 de maio de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63644 Nr: 274-51.2014.811.0014

 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: Clarice Honorio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT Saúde - Instituto de Assistência à Saúde do 

Servidor do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Bergamo - 

OAB:OAB/MT 10.497-A, kelen Taques Siqueira Matta - OAB:OAB/MT 

14.218, Regina Macedo Gonçalves - OAB:OAB/MT 505

 Processo nº 274-51.2014.811.0014 (Código 63644)

VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença intentado por CLARICE HONRÁRIO 

DA SILVA em face de MT SAÚDE – INSTITUTO À SAÚDE DO SERVIDOR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Prosseguindo, INTIMEM-SE o executado para que, em 15 (quinze) dias, 

cumpra integralmente a sentença prolatada de fls. 103/110, sob pena.

 Decorrido o prazo supra sem o cumprimento da obrigação, INTIMEM-SE o 

exequente para, no prazo legal, requererem o que entenderem de direito, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT 21 de Maio de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30286 Nr: 1090-38.2011.811.0014

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Rural S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Espinola 

- OAB:15999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76696/MG, Flávio Almeida Moura Di Latella - 

OAB:50.802, Marcelo Tostes de Castro Maia - OAB:/MG - 63.440

 Processo nº 1090-38.2011.811.0014 (CÓDIGO: 30286)

VISTO,
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Cuida-se de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios 

formulado por MURILLO ESPÍNOLA DE OLIVEIRA LIMA, em face de JOSE 

NUNES DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos (fls. 

359/366).

Desta feita, INTIME-SE o executado, na pessoa de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito 

remanescente atualizado, abatendo valor depositado (fls. 62.) sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, bem como 

honorários advocatícios a serem arbitrados no mesmo patamar (CPC, art. 

523, § 1º).

CONSIGNE na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação 

(CPC, art. 525).

Ainda, em caso de não pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens do devedor quantos forem necessários ao 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

Por fim, não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 

525 do Código de Processo Civil, MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação de bens 

penhorados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 21 de maio de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75026 Nr: 1065-15.2017.811.0014

 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: ADENILSON FERREIRA DE SOUZA, ORISVALDO 

FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO PEDRO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAO PINHEIRO JOTA - 

OAB:14553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que rocedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se, atendendo o contido no petitório retro

Salustiano Candido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70569 Nr: 788-33.2016.811.0014

 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: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 

Brasil - PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - 

OAB:39892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº788-33.2016.811.0014 (Código: 70569)

VISTO,

DEFIRO o pedido de fl. 91.

Bem como, INTIME-SE, pessoalmente o executado ANTONIO RORIGUES 

DA SILVA, via oficial de Justiça, acerca da penhora e da avaliação do 

veículo marca GM- Chevrolet, modelo Vectra, penhorado conforme fl.(84).

Por fim, RETIFIQUE-SE a capa dos autos, visto que a ação monitória foi 

convertida para ação de execução, conforme já determinado às fls. 80.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 23 de maio de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30356 Nr: 1160-55.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - OAB:13322, 

Gilberto Jose Cador - OAB:14323/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 30356

VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença intentado por CARMEM ESTER LENZ 

FELIZ DE LIMA, em face de LEO FELIZ DE LIMA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

A exequente no petitório de fls. 139/141 requereu diligências ao Juízo, 

afim de satisfazer o acordo realizado com o executado a fl. 52.

Pois bem.

De início, INDEFIRO, neste momento, a solicitação de penhora online, via 

Bacenjud, vez que parte a exequente não cumpriu o disposto no artigo 

798, I, “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Por conseguinte, INDEFIRO também as demais pedidos de diligências junto 

aos CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS, bem como ao DETRAN/MT e 

ao MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, pois necessário esclarecer 

que não cabe ao Juízo fazer cumprir atos típicos da parte, substituindo a 

sua função de diligenciar junto aos órgãos públicos, para obter 

informações do requerido.

Consequentemente, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo legal, 

promova os atos necessários ao andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 22 de maio de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69691 Nr: 285-12.2016.811.0014

 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: Simone Priscila de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Gonçalves de Souza, Osvaldino 

de Souza, Geralda de Souza Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11.551

 Código 69691

DECISÃO

VISTO,

Trata-se de Ação de reconhecimento de união estável “post mortem”, em 

que a parte requerente pugna pelo prosseguimento da presente, com a 

realização de buscas do endereço do requerido OSVALDINO DE SOUZA 

através dos sistemas BACENJUD e DETRAN/MT.

POIS BEM.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar o 

endereço do requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto 

a órgãos dos que tem acesso, comprovando que pelo ao menos tentou 

obter alguma informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que somente se comprovado que efetivamente 

não se logrou êxito na localização de endereços, tal como com a negativa 

de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do 

aparato judicial para obter tal informação. Para desta forma sim, poder 

este requisitar a expedição de ofícios para empresas privadas ou demais 

órgãos necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, por ora, o pedido de buscas do endereço do 

executado através do sistema BACENJUD e do DETRAN/MT.

Por outro lado, DILIGENCIE-SE a parte requerente para informar o 

endereço do requerido, no prazo de 30 (trinta) dias, informando-o nos 

autos.

Decorrido o prazo, DETERMINO seja certificado, e, após seja intimada a 

parte exequente para promover o regular andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 
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485, parágrafo 1º, do NCPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 21 de maio de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71198 Nr: 1141-73.2016.811.0014

 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: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGENES PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 71198

DESPACHO

VISTO,

 Considerando que o oficial de justiça informou na certidão de fls. 49, que 

não foi possível cumprir o mandado ante o indispensável acompanhamento 

da parte interessada.

INDEFIRO o pedido de fl. 50, ante o não cumprimento do mandado de 

busca e apreensão, bem como de citação.

Deste modo, INTIME-SE o requerente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

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.: 60226 Nr: 1458-47.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deoveque Jorge da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Gomes de Vasconcelos 

- OAB:13612/MT, Glayton Marcus Meira Nunes - OAB:5.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1458-47.2011.811.0014 (Código: 60226)

VISTO,

Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por DEOVEQUE JORGE 

DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT, em que este, intimado 

para manifestar-se quanto ao pedido de execução, não se opôs aos 

cálculos apresentados, postulando pela expedição do competente 

precatório (fl. 337).

Ademais, verifica-se que devidamente certificada a parte executada, não 

se manifestou em relação aos cálculos elaborados.

Desta feita, HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 327/333.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente precatório requisitório, 

observando, no que couber, o Provimento nº 11/2017-CM e, após, 

encaminhe-se ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 21 de Maio de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-38.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA MÁRCIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 1000199-53.2018.8.11.0014 Certifico por determinação 

judicial que a Audiência fora antecipada para o dia 15/06/2018, às 15h30, 

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: 1000208-15.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 1000208-15.2018.8.11.0014 Certifico por determinação 

judicial que a Audiência fora antecipada para o dia 09/07/2018, às 18h00, 

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: 1000209-97.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 1000209-97.2018.8.11.0014 Certifico por determinação 

judicial que a Audiência fora antecipada para o dia 13/07/2018, às 18h00, 

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: 1000207-30.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER VINICIUS PEREIRA KLOCZINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 1000201-23.2018.8.11.0014 Certifico por determinação 

judicial que a Audiência fora antecipada para o dia 02/07/2018, às 18h00, 

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: 1000195-16.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALCY CLEIA CAMPOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (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 Processo: 1000209-97.2018.8.11.0014 Certifico por determinação 

judicial que a Audiência fora antecipada para o dia 20/07/2018, às 15h00, 

para efeito de readequação da pauta de audiência. POXORÉO, 23 de maio 

de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José do Rio Claro

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 329 de 588



1ª Vara

Expediente

 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): PAUTA DAS 

AUDIÊNCIAS 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 PAUTA DAS AUDIÊNCIAS 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 PAUTA DAS AUDIÊNCIAS Data: 29/06/2018 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

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, 23 de maio de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22054 Nr: 1907-50.2008.811.0033

 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: PEDRO DARMASO, ANTONIA EREDIA CABRERA 

DARMASO, ANTONIO EMILIO DARMASO EREDIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EMILIO DARMASO 

EREDIA - OAB:83823/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ALMEIDA VILELA - 

OAB:11012/MT, PAULO DE ALMEIDA VILELA - OAB:9538/MT

 Intimo a parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especifique as provas que pretende produzir, justificando a pertinência 

delas, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54535 Nr: 378-83.2014.811.0033

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA MENDES RAMOS, PAULO 

HONÓRIO GASPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, ACOLHO os embargos ofertados pelos Requeridos e JULGO 

IMPROCEDENTE a presente ação monitória, com julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I , do CPC.Condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, forte no artigo 85, § 2.º, do 

CPC.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27565 Nr: 1443-55.2010.811.0033

 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: ALDEÍSA DÁLIA DE OLIVEIRA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETH CORREA COSTA -SEGURANÇA ME, 

IVETH CORREIA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA PATRICIA RODRIGUES 

MUNIZ - OAB:104914/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto e com fulcro no artigo 674 do Código de Processo Civil 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial formulada por ALDEÍSA DÁLIA DE 

OLIVEIRA FREITAS em desfavor de IVETH CORREA SEGURANÇA – ME a 

fim de determinar o levantamento do arresto existente sobre o veículo 

camionete L-200, GLS, placa HYB6421, ano 2003, chassi nº 

93XHNK3403C327904, RENAVAM nº 799499463.Atenta ao princípio da 

sucumbência, condeno a embargada ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo, em 15% 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.Nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA essa fase procedimental com 

resolução do mérito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Oportunamente, arquive-se.São José do Rio Claro – MT, 23 de maio de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27569 Nr: 1447-92.2010.811.0033

 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: FRANCISCA ELIZABETH DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETH CORREA COSTA -SEGURANÇA ME, 

IVETH CORREIA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA PATRICIA RODRIGUES 

MUNIZ - OAB:104914/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto e com fulcro no artigo 674 do Código de Processo Civil 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial formulada por FRANCISCA 

ELIZABETH FREITAS em desfavor de IVETH CORREA SEGURANÇA – ME e 

IVETH CORREIA COSTA a fim de determinar o levantamento do arresto 

existente sobre o veículo camionete L-200, GLS, placa HYG8303, ano 

2006, cor verde, chassi nº 93XHNK3406C644576, RENAVAM nº 

884857468.Atenta ao princípio da sucumbência, condeno as embargadas 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo, em 15% do valor atualizado da causa, nos termos 

do artigo 85, §2º, do CPC, atendendo ao grau de zelo do profissional, o 
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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.Nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA essa fase procedimental com resolução do mérito. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Oportunamente, 

arquive-se.São José do Rio Claro – MT, 23 de maio de 2018.CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24241 Nr: 1479-34.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAOVDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJC, JBDS, MMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANI DE MORAES - 

OAB:12283/MT

 PROCESSO: 24241

CÓDIGO: 1479-34.2009.811.0033

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

REQUERIDO: ODAIR JOSÉ CASSIANO, JOSÉ BENTO DE SOUZA E MARIA 

MERCEDES VAREIRO.

DESPACHO

 Vistos.

Sobre a certidão do oficial de justiça de fl. 136, manifeste-se a parte 

autora.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 23 de maio de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24565 Nr: 1809-31.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLECIO SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:9.993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77041 Nr: 260-68.2018.811.0033

 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: ALICE MORENA ZIMMERMNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESIO RENATO SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLETE TEIXEIRA - OAB:19866 

RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em virtude de não haver mediadores/conciliadores à 

disposição para realização da audiência já marcada para o dia 07 de junho 

de 2018, redesigno a mesma para o dia 18/07/2018 às 15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64247 Nr: 1267-66.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE BARCELO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANINNE CRUZ SOUZA - 

OAB:19.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria advogada da parte autora a apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70934 Nr: 1627-64.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILSON DIAS DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, BRUNO CARRARA LIPORI - OAB:77910/PR

 Visto.

Considerando o disposto na Portaria 629/2018 – PRES, do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, declarando ponto facultativo no âmbito da Justiça 

Estadual, no dia 22/06/2018, em virtude do Jogo do Brasil x Costa Rica, na 

Copa do Mundo, FIFA 2018, redesigno a sessão do júri para o dia 

29/06/2018, às 08:30 horas.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52435 Nr: 1729-28.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

A parte autora mudou de endereço sem comunicar o Juízo, conforme se 

denota da petição de f. 30, bem como certidão de f. 35.

Entrementes, decorrido o prazo da intimação, o autor não promoveu o 

regular andamento do feito, sendo caso, portanto, de adotar a providência 

prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na 

forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que o 

autor não promoveu os atos e as diligências que lhe competiam, 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25161 Nr: 1674-19.2009.811.0033

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA SPINOLA ARROYO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO CHARAF BDINE 

- OAB:143145/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5222/MT, FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - OAB:11441/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$ 

14.284,76 (quatorze mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis 

centavos) a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

67/70.

 Este valor devera ser de forma separada, sendo R$ 7.223,93 (sete mil, 

duzentos e vinte e três reais e noventa e três centavos) para recolhimento 

da guia de custas e R$ 7.060,83 (sete mil, sessenta reais e oitenta e três 

centavos) para fins da guia de taxa.

 Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 
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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): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22440 Nr: 2304-12.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROLUZ DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEINA MARIA LEMES DA SILVA LHOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAMASCENO PERES - 

OAB:12.553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE ACOSTA SILVA - 

OAB:23963/O

 Intimo a parte autora para que impulsione o feito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15403 Nr: 529-30.2006.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARY KARA JOSÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, MARCELO KARA JOSÉ - OAB:12.956/MT, TAÍNA 

BARROS FAVA - OAB:12348/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON DONIZETTI 

FERREIRA CERANTES - OAB:14255/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Intimo as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos, consoante disposto no 

artigo 465, §1º, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50563 Nr: 2431-08.2012.811.0033

 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: HILDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 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:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

impugnação à contestação.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52492 Nr: 1800-30.2013.811.0033

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEZIO GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER ABLAIR ZANDONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848/MT, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - 

OAB:13411-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$ 

376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 40/47.

 Este valor devera ser feito na forma de guia de custas. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11(custas e taxas finais ou 

remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante, clicar no item custas e incluir o valor. 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 das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78000 Nr: 640-91.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARLEI OLIVEIRA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIA CARVALHO VITORINO, Alexandre 

Carvalho Vitorino Pinheiro, Alex Carvalho Vitorino Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEINA MARIA LEMES DA SILVA - 

OAB:13628/MT, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16.164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BUSS SONNENBERG 

- OAB:18.389/MT

 Certifico que, em virtude de não haver mediadores/conciliadores à 

disposição para realização da audiência já marcada para o dia 07 de junho 

de 2018, redesigno a mesma para o dia 18/07/2018 às 14h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76503 Nr: 3988-54.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUELLE CRISTINE SOARES MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDA MARIA DE SOUZA MEDEIROS, FÁBIA 

FERNANDA DE SOUZA MEDEIROS, FLÁVIA FABIANA DE SOUZA 

MEDEIROS, ISMAEL RODRIGO JÚNIOR DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA FABIANA DE SOUZA 

MEDEIROS - OAB:15781

 Certifico que, em virtude de não haver mediadores/conciliadores à 

disposição para realização da audiência já marcada para o dia 07 de junho 

de 2018, redesigno a mesma para o dia 18/07/2018 às 14h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77820 Nr: 557-75.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR MATUSZEWSKI, Claudiane 

Ferreira Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA BEVILACQUA - 

OAB:18.788 OAB/MT, JOÃO FRANCISCO MATARA JUNIOR - OAB:6226 

OAB/RO

 Vistos etc.A denúncia foi recebida no dia 15.03.2018 (fls. 73/74).O 

denunciado Claudemir Matuszewaki foi preso no dia 11.03.2018 (fls. 

82).Decisão de fls. 112/113 indeferiu o pedido de revogação da prisão 

preventiva formulada pelo réu Claudemir Matuszewaki às fls. 

87/91.Resposta à Acusação da ré Claudiane Ferreira Mendes acostada à 

fl. 119, apresentada pela Defensoria Pública.É o relato do essencial. 

Fundamento e Decido.2. Compulsando os autos, constata-se que o réu 

Claudemir Matuszewaki, embora citado em 15-4-2018 (certidão de fl. 117), 

até a presente data não apresentou resposta à acusação.Mister, pois, a 

regularização do feito, com a apresentação de defesa pelo referido réu, 

no caso, pelo advogado por ele mencionado na certidão de citação de fl. 

117, o qual, inclusive, possui procuração nos autos (fl. 98).Destaque-se, 

nesse particular, que, acaso não apresentada defesa pelo advogado 

anteriormente constituído, nomeio, desde já, a Defensoria Pública para 

patrocinar a defesa do réu Claudemir Matuszewaki, porque, conforme 

atesta a certidão de citação de fl. 117, referido acusado declarou 

expressamente que iria contratar, como de fato contratou, o advogado 

João Matara Júnior.3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a.INTIME-SE, via DJe, o advogado constituído do réu 

Claudemir Matuszewaki (procuração de fl. 98) para, no prazo de 10 (dez) 
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dias, apresentar resposta à acusação.b.CADASTRE-SE no Sistema Apolo 

o endereço e o telefone celular da ré Claudiane Ferreira Mendes 

(certidões de fls. 118/118-verso).c.Decorrido o prazo sem apresentação 

da Resposta à Acusação, ABRA-SE vista dos autos à Defensoria Pública 

para apresentar Resposta à Acusação em favor de Claudemir 

Matuszewaki.d.Apresentada a Resposta à Acusação, conclusos.4. 

Publique-se e cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22228 Nr: 2093-73.2008.811.0033

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERALDO KIEFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATHALIA CHRISTIANE MORAES DA SILVA, 

VINICIUS ALEXANDRE MORAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/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$ 

376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 20.

 Este valor devera ser feito na forma de guia de custas. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11(custas e taxas finais ou 

remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante, clicar no item custas e incluir o valor. 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.: 52200 Nr: 1430-51.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVEREST TRANSPORTE RODOVIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LISIANE DE FATIMA ZORZO - 

OAB:8117-B/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$ 

542,62 (quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos) a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 25.

 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$ 165,77 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e sete 

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):

 Cod. Proc.: 63145 Nr: 680-44.2016.811.0033

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GIOVANI GASQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 

5.516,66 (cinco mil, quinquentos e dezesseis reais e sessenta e seis 

centavos) a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

62/63.

 Este valor devera ser de forma separada, sendo R$ 2.758,33 (dois mil, 

setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 2.758,33 (dois mil, setecentos e 

cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) para fins da guia de taxa.

 Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 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.: 30315 Nr: 1069-05.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA E PAPELARIA LUZ E VIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT

 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$ 

593,17(quinhentos e noventa e três reais e dezessete centavos) a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 105.

 Este valor devera ser de forma separada, sendo R$ 450,40 (quatrocentos 

e cinquenta reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de 

custas e R$ 142,77 (cento e quarenta e dois reais e setenta e sete 

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.: 31417 Nr: 2172-47.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR JOSE KAEFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14.904/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$ 

2001,20 (dois mil reais e vinte centavos) a que foi condenado nos termos 

da r. sentença de folhas 57.

 Este valor devera ser de forma separada, sendo R$ 1000,60 (mil reais e 

sessenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R1000,60 (mil 

reais e sessenta 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.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15122 Nr: 260-88.2006.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E REC. 

NATURAIS -IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Pitiry Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEMAR MORAES ROSA - 

OAB:2.056/MT

 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 (quinhentos e três reais e vinte e quatro centavos) a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 121.

 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.: 29869 Nr: 621-32.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEZIO GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER ABLAIR ZANDONA, MACROFERTIL 

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848/MT, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - 

OAB:13411-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$ 

1.097,53 (hum mil e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos) a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 137.

 Este valor devera ser de forma separada, sendo R$ 522,97 (quinhentos e 

vinte e dois reais e noventa e sete centavos) para recolhimento da guia de 

custas e R$ 574,56 (quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e 

seis centavos) para fins da guia de taxa.

 Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 

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.: 31043 Nr: 1798-31.2011.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA, FAZENDA 

SANTO ANTONIO, FAZENDA BALANÇA, FAZENDA MICHEL, FAZENDA 

PONTAL DO ALEGRE, FAZENDA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, FAZENDA 

BALANÇA 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903, NILSON DA SILVA - OAB:268677/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ALMEIDA VILELA - 

OAB:11012/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Petição de fls.256/261.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64722 Nr: 1512-77.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): WELINGTON ALEXANDRE RODRIGUES DA 

SILVA, JONATHAS JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.101, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57824 Nr: 43-30.2015.811.0033

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ROBERTO BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30609 Nr: 1364-42.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTONIO D'AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 58909 Nr: 692-92.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 59193 Nr: 875-63.2015.811.0033

 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:
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 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 30 

(trinta) de outubro de 2018, às 15h30min. 4. Cumpra a Secretaria Judiciária 

as seguintes providências: INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do 

Requerido para (i) no prazo no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, 

requeira(m) esclarecimentos ou ajustes a esta decisão (art. 357, § 1º, 

CPC), (ii) no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente o rol das 

testemunhas cuja oitiva pretenda, sob pena de preclusão, e (iii) 

comparecer à audiência designada. INTIMEM-SE as testemunhas arroladas 

a fl. 422, 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-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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73639 Nr: 2790-79.2017.811.0033

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO TELES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 Vistos etc.

1. A despeito do silêncio do Código de Processo Penal no âmbito do 

procedimento comum ordinário, em fiel observância ao princípio do 

contraditório, reputo necessária a abertura de vista dos autos ao 

Ministério Público para se manifestar sobre a questão preliminar invocada 

pela defesa técnica na resposta à acusação, aplicando-se, 

subsidiariamente, o art. 409, do CPP, inserido na primeira fase do 

procedimento especial do júri.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a. RETIFIQUE-SE a autuação e Sistema Apolo, porque a denúncia fora 

recebida (fls. 26/26-verso), tratando-se doravante de ação penal pública 

incondicionada sob o rito ordinário.

b. ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para, em 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a resposta à acusação

c. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79667 Nr: 1394-33.2018.811.0033

 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: JVDPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação Negatória de Paternidade c/c Anulação de Registro 

Civil proposta por JOSÉ VALDIR DE PAULA FERREIRA em face de DYEGO 

INÁCIO DE PAULA.

Aduz o autor que, após separar-se da mãe do requerido no ano de 2017, 

Sra. Rosivaine Inácio dos Santos, decidiu averiguar acerca da paternidade 

do requerido, realizando exame de DNA, o qual confirmou não ser o autor 

pai biológico do requerido.

Assim, postula pelo reconhecimento da inexistência de vínculo biológico 

entre as partes, com a consequente anulação do Registro Civil. Requer, 

ainda, sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, considerada a 

documentação que instrui a petição inicial.

3. Em consonância com o Novo Código de Processo Civil, não sendo caso 

de improcedência liminar e atendidos os requisitos, necessário seria a 

designação de audiência de conciliação ou mediação.

No entanto, deixo de designar a aludida audiência, haja vista tratar-se de 

Estado de pessoa, sendo inviável a auto composição, já que é Direito 

indisponível.

Lado outro, constata-se que a cópia da certidão de nascimento juntada 

aos autos apresenta-se praticamente ilegível, sem menção da data e do 

cartório em que realizado o registro.

4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Processe-se em segredo de justiça.

b) Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) do autor para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, traga aos autos certidão de nascimento legível do 

Requerido.

c) Cite-se pessoalmente o Requerido para, no prazo de 15 dias úteis, 

oferecer resposta, constando do mandado as advertências legais [CPC, 

art. 344].

d) Com a juntada da contestação, intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) 

do autor para que apresente réplica, no prazo de 15 (quinze) dias.

e) Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

f) Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53572 Nr: 3091-65.2013.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GASPAR RADIODIFUSÃO LTDA, SEBASTIÃO MURUCCI 

PIROVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA, 

ORLANDO MORETTI, ALCEU MORETTI, SEBASTIÃO MORETTI, ANTONIO 

MORETTI, JOSÉ SOARES MORETTI, MARIA INÊS MORETTI CALHEIROS, 

SILVIO MORETTI, CARLOS ROBERTO MORETTI, LUZIA TEREZINHA 

CALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANILDO GONÇALO COELHO - 

OAB:15682/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16011

 Vistos etc.

1. Compulsando os autos, constata-se que Ana Soares Moretti, viúva do 

confinante Orlando Moretti, foi igualmente incluída no polo passivo da 

demanda, a teor da decisão de fls. 96, contudo, não consta seu nome na 

autuação, tampouco sua citação pessoal.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a. RETIFIQUE-SE a autuação e Sistema Apolo para fazer constar Ana 

Soares Moretti igualmente no polo passivo da demanda, em cumprimento a 

decisão de fl. 96.

b. CITE-SE Ana Soares Moretti no endereço informado à fl. 101-verso.

Publique-se e cumpra-se, com urgência, porque se trata de processo 

afeto a metas de julgamentos estabelecidos pelo CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63310 Nr: 780-96.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE MATOS EMILIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/O

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência na Segunda Vara Criminal do Fórum de Sorriso/MT, no dia 

26/06/2018 às 16:35 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 393 Nr: 25-73.1996.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ricardo Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO GOMES - 

OAB:126.759/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT, JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT, MARIA DA 

GRAÇA SIMPLICIO - OAB:149.964/SP

 Intimo Vossa Senhoria, Dr. José Ricardo Gomes, para que manifeste-se 

acerca do depósito realizado nos autos pela parte executada, requerendo 

o que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76813 Nr: 130-78.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AFONSO CORREA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIAN CARLOS FRANCHINI DO 

AMARAL - OAB:22.149 OAB/MT

 (...) Portanto, não sendo produto de crime, nem instrumento ilícito, sem 

proveniência como fruto do crime praticado, não despertando interesse 

algum como prova do presente feito, DEFIRO o pedido de restituição 

formulado à fl. 24 por Pedro Afonso Corrêa Braga, mediante termo de 

entrega nos autos, que poderá ser firmado pelo seu patrono, com as 

cautelas de estilo.Após, dando prosseguimento ao feito, encaminhem-se 

ao Ministério Público Estadual para ciência e adoção das medidas 

pertinentes.Cumpra-se.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 16045 Nr: 1416-92.2008.811.0049

 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: VINICIUS LOPES SOHNE, FABIANE LOPES SOHNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA BISPO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 08/08/2018, às 15:00 horas-MT; Assim, que sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63086 Nr: 2858-78.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON RODRIGO DOS SANTOS TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAGUAIA HEVEA S/A, ROBERTO AMARAL 

POSSATO, AGROPECUARIA OURO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GOMES POLOTTO - 

OAB:230.351/SP

 Autos: 2858-78.2017.811.0049 – Código 63086

Vistos.

Considerando a notícia de que as partes encontram-se em tratativas de 

acordo, conforme informado pelo Requerente às fls. 112, redesigno 

audiência de conciliação para o dia 23 de julho de 2018, às 12:00 horas 

(horário oficial de Mato Grosso).

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.: 63047 Nr: 2834-50.2017.811.0049

 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: ASI, LPDMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Por conseguinte, DECRETO, por sentença, o divórcio do casal ALLAN 

SILVA ISAIAS e LETÍCIA PRICILA SCARPARI DE MOURA ISAIAS, julgando 

dissolvida a sociedade conjugal existente entre ambos (art. 1.571, inciso 

IV, CC), voltando a cônjuge virago a usar o nome de solteira.Em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.Expeça-se 

termo de guarda unilateral e intime-se a guardiã para assinar o 

documento.Após o trânsito em julgado, certifique-se e, em seguida, 

EXPEÇA-SE mandado de averbação e encaminhe-se ao Cartório de 

Registro Civil das Pessoas Naturais de Vila Rica/MT para que este, em 15 

dias, proceda às averbações, fazendo constar o nome de SOLTEIRA da 

requerente, qual seja, LETÍCIA PRICILA SCARPARI DE MOURA.Elaborada a 

referida averbação, remeta-se a Senhora Tabeliã, a certidão de 

casamento a este fórum, ocasião em que a solicitante deverá ser intimada 

para retirar o referido documento, no prazo de 30 dias.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Vila Rica/MT, 22 de maio de 2018.Carlos Eduardo 

de Moraes e SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 49496 Nr: 600-66.2015.811.0049

 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: FFF, LNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ação de Dissolução de União Estável consensual proposta por Francisco 

Ferreira Filho e Lucimar Nunes Crispim, ambos devidamente qualificados 

na inicial.

 Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pela homologação 

do pleito, tendo em vista o direito protestativo das partes envolvidas, bem 

como ao fato que a partilha de bens foi devidamente acordada. (fl. 17)

As partes de comum consenso resolveram retornar ao convívio anterior 

reconciliando-se e requereram a desistência da ação com a homologação, 

determinando a baixa e arquivamento do presente feito (fl. 21).

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 tratar-se de pedido consensual.

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.

 Custas e despesas processuais por conta da autora. Sem condenação 
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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, 22 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59172 Nr: 777-59.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS INÁCIO PREUSSLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO EUGÊNIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDERS RODRIGUES 

MONTEIRO DA GAMA - OAB:22.717/GO, RAPHAEL RODRIGUES DE 

OLIVIERA E SILVA - OAB:22.470/GO

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017 – CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte exequente, através de seu advogado, para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 4.027,66 (quatro mil vinte e sete reais e sessenta e seis 

centavos), a que foi condenado nos termos da r.sentença de fls. 64/65, 

sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e CPF da parte exequente junto à 

divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC/PJMT.

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 2.013,83 (dois 

mil e treze reais e oitenta e três centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 2.013,83 (dois mil e treze reais e oitenta e três centavos), 

para recolhimento da guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Vila Rica/MT, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48180 Nr: 1905-22.2014.811.0049

 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: REJANI PREIRA DE ARAUJO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A OAB-MT

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017 – CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, através de seu advogado, para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 6.060,20 (seis mil e sessenta reais e vinte centavos), a que 

foi condenado nos termos da r.decisão de fls. 107, sob pena de que o não 

recolhimento das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na 

restrição do nome e CPF da parte requerida junto à divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC/PJMT.

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 3.030,10 (três 

mil e trinta reais e dez centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 3.030,10 (três mil e trinta reais e dez centavos), para recolhimento da 

guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Vila Rica/MT, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65332 Nr: 1133-20.2018.811.0049

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MEADM, BMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM, LASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUANNA APARECIDA SILVA DE SOUSA, 

Filiação: Rita Silva de Sousa e Arnoldo Rego de Sousa, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: TRATA-SE DE AÇÃO DE TUTELA COM PEDIDO DE 

FIXAÇÃO DE GUARDA PROVISÓRIA, AJUIZADO PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM FAVOR DE MARIA EULINDA 

ALVES MORAESM EM RELAÇÃO AO MENOR B.M.S., EM FACE DE 

MAURÍCIO ALVES DE MORAES E LUANNA APARECIDA SILVA DE SOUSA, 

TODOS QUALIFICADOS NOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de ação de tutela com pedido de 

fixação de guarda provisória, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso, em favor de Maria Eulinda Alves Moraes, em relação ao 

menor Brenno Moraes Silva, em face de Maurício Alves de Moraes e 

Luanna Aparecida Silva de Sousa, todos qualificados nos autos.Diante da 

previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil, 

processe-se em segredo de justiça.Nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revisão.Havendo nos autos notícias de que 

a menor foi entregue pela genitora e encontram-se sob a guarda e 

proteção da avó e que seu genitor encontra-se recolhido em sistema 

prisional, viável o deferimento da guarda provisória como postulado, 

levando-se em consideração os interesses do infante.Com estas 

considerações, DEFIRO a guarda de Brenno Moraes Silva à Maria Eulinda 

Alves Moraes, sem prejuízo de posterior alteração, expeça-se termo de 

guarda.Determino a expedição de ofício ao Sistema Prisional do Estado de 

Mato Grosso, a fim de requisitar informações sobre o local onde o 

requerido encontra-se cumprindo pena, para sua devida citação.Defiro o 

pedido feito pelo órgão Ministerial, estando a requerida Luanna Aparecida 

Silva de Sousa em local ignorado por este juízo, determino a expedição do 

competente edital de citação, com o prazo para cumprimento de 30 (trinta) 

dias para a citação da ré.Ademais, determino a realização de estudo 

psicossocial na residência da requerente, pela equipe multiprofissional 

deste Juízo, com prazo de entrega em 30 dias, a partir da intimação desta 

decisão.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAIRA DIAS ABREU, 

digitei.

Vila Rica, 06 de maio de 2018

Clarice Viega Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 48453 Nr: 1222-22.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFdS, MPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 04.07.2018 às 13:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32674 Nr: 1028-61.2013.811.0035

 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: Leony Evangelista de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurência Dias Evangelista, Leorne Torres 

Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao requerente, tendo em vista a 

expiração do prazo de suspenção requerido à fl.113, para que 

manifeste-se em termos de prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10431 Nr: 988-55.2008.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio de Cezar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Akita - OAB:213095/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a expedição de RPV nesta data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9118 Nr: 525-50.2007.811.0035

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:137269/SP, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

atualize a divida para fins de expedição de RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30317 Nr: 175-86.2012.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATELECOM S/A - TELEFÔNICA TV

 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: Daniel França Silva - 

OAB:24214DF, José Alberto Couto Maciel - OAB:513/DF

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se acerca do cumprimento da obrigação informado às 

fls.145/149.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34854 Nr: 845-56.2014.811.0035

 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: MARIA NILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Araújo e Silva - 

OAB:4208-A

 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): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32554 Nr: 892-64.2013.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Maria Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teodolino Viana Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao requerente, tendo em vista a 

expiração do prazo de suspenção requerido à fl.88, para que 

manifeste-se em termos de prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32342 Nr: 648-38.2013.811.0035

 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: Jadson Cássio Jesus Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilarindo Inácio de Freitas

 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:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao requerente, tendo em vista a 

expiração do prazo de suspenção requerido à fl.43, para que 

manifeste-se em termos de prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30526 Nr: 412-23.2012.811.0035

 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: MARM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEDRM

 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: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao requerente, tendo em vista a 

expiração do prazo de suspenção requerido à fl.84, para que 

manifeste-se em termos de prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34108 Nr: 191-69.2014.811.0035

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ISVdO, LDFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLSdS, ZSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Por conseguinte, julgo PROCEDENTE o presente processo com resolução 
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do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Ciência ao Ministério Público 

Estadual.Transitado em julgado, expeça-se o competente mandado dirigido 

ao Cartório de Registro Civil competente, no sentido de cancelar o assento 

original, lavrando-se outro no qual conste a alteração do nome da menor, 

que passará a chamar AMANDA GABRIELE FRAGA DE OLIVEIRA e o 

nome dos requerentes e seus ascendentes, respectivamente, como pai e 

mãe e avós da adotanda, observando-se ainda as demais recomendações 

do art. 47 do ECA, inclusive atentando para não constar do assento 

qualquer observação sobre a origem do ato. No mais, ante a atuação do 

advogado DR. ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA OAB/MT N.° 8.322, como 

defensor dativo, fixo os honorário advocatícios em 05 (cinco) URHs. 

Expeça-se a competente certidão.Oportunamente, proceda-se baixa na 

distribuição e arquive-se.Sem custas, nos termos do item 4.2.2 da 

CNGC/MT. Honorários indevidos.Dou por publicada a presente sentença 

com a entrega dos autos em Cartório. Dispensado o registro, conforme 

dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.Às providências, observando-se 

as normas contidas na CNGC/MT (itens 4.1.4 e demais aplicáveis na 

espécie) e, se for o caso, aquelas relativas ao CEJA.LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHO Juiz de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43136 Nr: 1774-10.2017.811.0092

 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): ROSELAINE KNOLL 00087320193, ROSELAINE 

KNOLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto ao 

sistema INFOJUD no intuito de localizar bens da parte executada passíveis 

de penhora, sem êxito, conforme extrato em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

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.: 37072 Nr: 407-82.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvana Cristina Johann-ME, SILVANA 

CRISTINA JOHANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto ao 

sistema INFOJUD no intuito de localizar bens da parte executada passíveis 

de penhora, sem êxito, conforme extrato em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

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.: 41169 Nr: 616-17.2017.811.0092

 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): NOELI KOPP FOLLMANN ME, 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, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34118 Nr: 195-95.2015.811.0092

 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: REGINA CELIA CAPARROZ MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47743 Nr: 935-48.2018.811.0092

 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: JCdL, AMdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdCdAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes na petição inicial, decidindo a lide com 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea b, do 

Novo Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários sucumbenciais.

Arbitro honorários advocatícios ao advogado nomeado no importe de 2 

(duas) URH, a serem custeados pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se 

Certidão.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, com as baixas 

necessárias.

P.I

Alto Taquari/MT, 24 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47679 Nr: 912-05.2018.811.0092

 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: JCRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

I – Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita.

II – Concedo à autora a GUARDA PROVISÓRIA do filho Victor Cauê Contri 

Figueiredo, a fim de regulamentar a situação fática atual, ficando 

assegurado ao réu o livre direito de visitas. Expeça-se Termo de Guarda 

Provisória.

III – Diante da ausência de comprovação da capacidade econômica, 

condeno o réu no pagamento de ALIMENTOS PROVISÓRIOS em favor do 
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filho no valor mensal equivalente a 30% (TRINTA POR CENTO) DO 

SALÁRIO MÍNIMO, a partir da citação, devendo ser depositado até o dia 10 

de cada mês na conta de titularidade da autora.

IV – Determino a remessa deste feito ao Conciliador, para designação de 

sessão de conciliação/mediação.

V – Cite-se e intime-se a parte ré dos termos da inicial e decisão que 

deferiu a guarda e alimentos de forma provisória, bem como para que 

compareçam à audiência de mediação e conciliação, conforme artigo 694 

do NCPC, acompanhada de advogado, consignando que o termo inicial 

para apresentação da contestação observará o artigo 697 do NCPC, não 

sendo realizado o acordo, passarão incidir, a partir de então, as normas 

do procedimento comum, observado o artigo 335 do NCPC. Consigne ainda 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, nos termos do artigo 

art. 7º Da Lei nº 5.478/1968.

 VI – Intime-se a parte autora.

VII - DETERMINO ao cartório que dê urgência as providências, bem como 

tome as cautelas devidas, pois a ação deve tramitar em segredo de 

justiça, como ressai o artigo 189, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Alto Taquari/MT, 24 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47671 Nr: 904-28.2018.811.0092

 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: JDdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLdO, IdSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

I – Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita.

II – Concedo à avó materna Joana Darc de Oliveira a GUARDA 

PROVISÓRIA da neta Ryanna Victória de Oliveira Viana, a fim de 

regulamentar a situação fática atual, ficando assegurado ao pai e à mãe o 

livre direito de visitas. Expeça-se Termo de Guarda Provisória.

III – Diante da ausência de comprovação da capacidade econômica, 

condeno os réus no pagamento de ALIMENTOS PROVISÓRIOS em favor 

da filha no valor mensal equivalente a 30% (TRINTA POR CENTO) DO 

SALÁRIO MÍNIMO PARA CADA UM, a partir da citação, devendo ser 

depositado até o dia 10 de cada mês na conta de titularidade da autora.

IV – Determino a remessa deste feito ao Conciliador, para designação de 

sessão de conciliação/mediação.

V – Cite-se e intime-se a parte ré dos termos da inicial e decisão que 

deferiu a guarda e alimentos de forma provisória, bem como para que 

compareçam à audiência de mediação e conciliação, conforme artigo 694 

do NCPC, acompanhada de advogado, consignando que o termo inicial 

para apresentação da contestação observará o artigo 697 do NCPC, não 

sendo realizado o acordo, passarão incidir, a partir de então, as normas 

do procedimento comum, observado o artigo 335 do NCPC. Consigne ainda 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, nos termos do artigo 

art. 7º Da Lei nº 5.478/1968.

 VI – Intime-se a parte autora.

VII - DETERMINO ao cartório que dê urgência as providências, bem como 

tome as cautelas devidas, pois a ação deve tramitar em segredo de 

justiça, como ressai o artigo 189, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Alto Taquari/MT, 24 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47827 Nr: 989-14.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RKAD, KVAD, FAdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leiliane Abreu Dias - OAB: 

3.291/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

I – Defiro o pedido de justiça gratuita.

II – Intime-se a parte executada pessoalmente para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito alimentar vencido, bem como as 

prestações que vencerem até o efetivo pagamento, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto judicial e 

prisão civil (pelo prazo de até 03 (três) meses), com fulcro no artigo 528, §

§ 3º e 7º, do Código de Processo Civil.

III – Decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente.

IV – Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

Alto Taquari/MT, 24 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35845 Nr: 1095-78.2015.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO COSME PEREZ 

MELHADO - OAB:131390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Considerando o deferimento da garantia oferecida na Execução Fiscal, 

RECEBO os presentes Embargos, com EFEITO SUSPENSIVO.

INTIME-SE a parte embargada, mediante remessa dos autos, para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias. (Artigo 17 

da LEF).

 Alto Taquari/MT, 24 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33313 Nr: 1017-21.2014.811.0092

 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: Jose Pereira da Silva, Iraci Maria Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizete Viana, Alcides Lazeri Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deyse Dayane Rocha Nunes - 

OAB:17.292, Karen Kelly Rossatto dos Santos - OAB:OAB/MT: 19.204

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laercio Antonio dos Santos 

Pellicioni - OAB:4.288MT

 Certifico e dou fé, que em cumprimento à Determinação constante às 

fls.126 e 143, serve a presente para fins de intimação da parte da 

Assistente do Requerente, para comparecimento à audiência de 

Conciliação, Instrução e Julgamento designada para o dia 04 de julho de 

2018, às 12h30min (horário MT), no Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47744 Nr: 936-33.2018.811.0092

 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: GUMERCINA PINTO SILVA COSTA, NAZIRA SILVA 

COSTA, Maria Silva Costa, GENESI SILVA COSTA, MARINA SILVA DE 

CASTRO, CICERO SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Comarca de Alto Taquari-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para autorizar a requerente 

Nazira Silva Costa a alienar os veículos descritos na inicial, cujo valor 

deverá ser partilhado entre os requerentes, ficando resolvido o mérito da 

causa, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Sem custas, por serem os 

requerentes beneficiários da JUSTIÇA GRATUITA.Após o trânsito em 

julgado, expeça-se Alvará.Em seguida, arquivem-se.P.IAlto Taquari/MT, 24 

de maio de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40914 Nr: 457-74.2017.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Aparecida Antonia Viana, Jose Gomes Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celídia Gomes da Silva Casadei, Guaraci 

Martins Manoel e Duarte Casadei, Deovaneis Gomes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CELÍDIA GOMES DA SILVA CASADEI, 

Cpf: 02393073132, Rg: 1870261-9, Filiação: José Gomes Viana e de 

Aparecida Antônia Viana, data de nascimento: 19/05/1982, brasileiro(a), 

natural de Alto Araguaia-MT, solteiro(a), doméstica, Telefone (66) 

9665-2885. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 5 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Guarda e Alimentos em que 

Aparecida Antonia Viana e josé Gomes Viana movem em desfavor de 

Celidia Gomes da Silva Casadei, Guaraci Martins e Duarte Casadei, 

Deovaneis Gomes Ribeiro, na qual os Requerentes buscam a condenação 

dos Requeridos à prestação de alimentos e o deferimento da guarda 

definitiva dos menores: B. A. da S. C., M. F. da S. C., Y. da S. C. e E. da S. 

R.

Despacho/Decisão: "Vistos.Defiro o pedido de fls. 94/95, eis que restou 

infrutífera a tentativa de citação pessoal da requerida, conforme Certidão 

acostada aos autos.Desta feita, PROCEDA-SE a citação por edital da 

requerida, fixando-o pelo prazo de 30 (trinta) dias no átrio do fórum, a fim 

de, nos termos dos artigos 306 e 307 do Código de Processo Civil 

oferecer contestação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de se 

presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora;Decorrido o prazo do edital de citação sem manifestação, 

INTIME-SE os requerentes para se manifestarem.Cumpra-se.Alto 

Taquari-MT, 14 de setembro de 2017.Pierro de Faria MendesJuiz 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, Frantiesco Lopes 

Duarte, digitei.

Alto Taquari, 24 de maio de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31138 Nr: 652-98.2013.811.0092

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAGNUN DE OLIVEIRA RODRIGUES, Cpf: 

02870492138, Rg: 1989711-1, Filiação: Cícera Maria de Oliveira e José 

Tímoteo Rodrigues, data de nascimento: 14/06/1989, brasileiro(a), natural 

de Pilar-AL, convivente, serviços gerais, Telefone 66 99609-6801. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: AUTOS Nº 652-98.2013.811.0092 – Cód. 31138Indiciado: 

Magnum de Oliveira Rodrigues.Vistos etc.Trata-se de requerimento de 

medidas protetivas intentada em favor da ofendida Mila Cristie Marcolino 

de Souza.As medidas foram deferidas (fls. 17/19).Certidão de fl. 27 traz 

em seu bojo a informação de que a ofendida não foi localizada. 

Fundamento.Decido.Como é cediço, as medidas protetivas de urgência 

possuem caráter cautelar e devem perdurar enquanto subsistirem os 

motivos que ensejaram seu deferimento.Considerando que a vítima não foi 

localizada, entendo que não há mais motivos para a manutenção das 

medidas protetivas, porquanto descaracterizada a urgência necessária 

(periculum in mora), além de demonstrado o desinteresse da vítima.Nesse 

sentido é a jurisprudência:APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - 

REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - INCONFORMISMO MINISTERIAL 

- VÍTIMA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS - 

MANIFESTO DESINTERESSE - DECURSO DE GRANDE LAPSO TEMPORAL 

DESDE OS FATOS - CAUTELARIDADE DO PROCEDIMENTO - DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - Não sendo a vítima localizada, após 

inúmeras diligências, para ciência do deferimento das medidas protetivas 

por ela requeridas e, transcorrido grande lapso temporal da data dos 

fatos, acertada se mostra a decisão revogatória das medidas protetivas e 

a extinção do processo, em razão da cautelaridade do procedimento.

(TJ-MG - APR: 10024121109565001 MG, Relator: Agostinho Gomes de 

Azevedo, Data de Julgamento: 29/05/2014,Câmaras Criminais / 7ª 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/06/2014). Grifei. No mesmo 

sentido:Apelação Criminal. Violência Doméstica.Art. 129, § 9º e art. 147 do 

Código Penal, na forma da lei 11340/06. Sentença de extinção do 

processo com a manutenção das medidas protetivas de urgência até o 

julgamento da ação penal ou arquivamento do inquérito policial. Inquérito 

não localizado. Ação penal não intentada. Impossibilidade dos efeitos da 

cautelar protraírem-se indefinidamente - devem ser respeitados os 

requisitos da plausibilidade do direito e perigo da demora e a cláusula 

rebus sic standibus - as medidas protetivas tem sua permanência 

condicionada à manutenção das circunstâncias em que foram impostas. 

Ausência de manifestação da suposta vítima ou noticia de conduta ilícita 

do réu. Revogação das medidas protetivas. Precedentes desta Corte. 

Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00445105720098190203 RJ 

0044510-57.2009.8.19.0203, Relator: DES. KATYA MARIA DE PAULA 

MENEZES MONNERAT, Data de Julgamento: 11/03/2014,PRIMEIRA 

CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/03/2014 16:00). 

Grifei.Destarte, considerando o tempo em que praticado o fato, bem como 

a não localização da vítima, entendo por bem revogar as medidas 

anteriormente deferidas, bem como extinguir o presente feito, por 

ausência superveniente de interesse de agir. Conclusão:Ante o exposto, 

extingo o presente feito, por ausência superveniente de interesse 

processual, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil/15.Revogo a decisão que deferiu as medidas protetivas.Transitada 

em julgado esta sentença, arquive-se o feito com as baixas e anotações 

de estilo.P.R.I.C Alto Taquari-MT, 13 de abril de 2016.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuiz 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, Andressa Freitas 

Vergutz, digitei.

Alto Taquari, 21 de novembro de 2017

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55308 Nr: 677-62.2018.811.0084

 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
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 PARTE AUTORA: QJ, CDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos e Visitas.

1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis que elaborada sob a 

égide do CPC/73 e, sob a ótica de tal código, preenche os requisitos legais 

(art. 14, CPC/2015).

 2) Processe-se o presente feito em SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC/2015, 

artigo 189, II).

3) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015.

4) CITE-SE pessoalmente a parte ré, , para comparecer à audiência de 

mediação e conciliação que será realizada pela conciliadora desta 

Comarca no dia 12 de junho de 2018, às 13 horas.

4.1) CONSIGNE-SE, por fim, no ato de citação que, caso não haja 

autocomposição na audiência, a parte ré terá prazo de quinze (15) dias, a 

contar da data da audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para 

apresentar resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados na inicial (CPC/2015, art. 344).

5) INTIMEM-SE a parte autora e seu advogado para comparecerem à 

audiência supra designada.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO DE REQUISIÇÃO, 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário.

SEM PREJUÍZO DISSO, UMA VEZ QUE NÃO CONSIGO FAZÊ-LO PELO 

SISTEMA APOLO ELETRÔNICO/VIRTUAL, DETERMINO À SECRETARIA DA 

VARA QUE AGENDE O ATO/AUDIÊNCIA NO SISTEMA APOLO –CÓDIGO N. 

13.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46529 Nr: 195-56.2014.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geoeconomica Desenvolvimento de Recursos Minerais 

Ltda, Bryan Marc Miskie

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pedro Serafim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para recolhimento das custas de 

distribuição da Carta Precatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55050 Nr: 516-52.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV(S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Sezanowski - 

OAB:25.276 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para dizer o que for de seu 

interesse, no prazo de dez (10) dias, haja vista certidão do oficial de 

justiça à ref. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54080 Nr: 2156-27.2017.811.0084

 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: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A-MT, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para dizer o que for de seu 

interesse, no prazo de dez (10) dias, haja vista certidão do oficial de 

justiça à ref. 17.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36317 Nr: 573-51.2010.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Apiacás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embratel - Empresa Brasileira de 

Telecomunicações S A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE EXEQUENTE, 

POR INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, considerando que o município 

fora intimado às fls. 79/80, para manifestar-se nos autos informando se a 

parte requerida efetuou o pagamento do débito devido, no prazo de 

10(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32942 Nr: 595-51.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar da Silva Barros, Olivia Sperandio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:MT. 3624

 Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta, resolvo redesignar à 

audiência para o dia 23 de agosto de 2018, às 15h30min, mantendo 

inalteradas as demais determinações.

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, expedindo o necessário.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62209 Nr: 1245-27.2015.811.0038

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Martins Serapiao

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 Visto e bem examinado no REGIME DE EXCEÇÃO – Ofício n. 

68/2017-GAB-J. Aux.

Trato de AÇÃO a ser reanalisada em continuidade aos trabalhos 

desenvolvidos durante o Regime de Exceção para Aprimoramento da 

Justiça Criminal no Polo de Cáceres-MT, com a necessidade da revisão 

das decisões de prisões provisórias e definitivas, mantendo-as ou não, 

bem como a verificação quanto à expedição de guias de recolhimento para 

execução e a unificação ou soma das penas, decidindo sobre a 

pendência de benefícios no curso das ações de execução 

penal/executivo de pena e determinando a atualização do cálculo de pena, 

com envio de cópia reprográfica ao recuperando, consoante disciplinado 

na Portaria Conjunta n. 2/2017-CGJ.

Em relação ao processo em epígrafe, verifico que trato de EXECUTIVO DE 

PENA do recuperando EDILSON MARTINS SERAPIÃO, condenado a pena 

de 10 (dez) anos, pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c art. 

226, I, do CP.

O cálculo foi realizado/atualizado e, após manifestação das partes, 

devidamente homologado, encontrando-se em regular cumprimento de 

pena, com data prevista para progressão de benefício o dia 14/9/2018.

Dessa forma, DETERMINO que envie cópia reprográfica ao recuperando e 

Diretor do Estabelecimento Penal local, assim como anote no sistema a 

data prevista para eventual progressão de regime e aguarde o regular 

cumprimento.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68893 Nr: 1332-46.2016.811.0038

 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: ZdCMF, NFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EARF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

missiva devolvida e juntada nos autos no dia 22/5/2018, ref. 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70046 Nr: 1967-27.2016.811.0038

 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): Antonio Roberto de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT - 13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT - 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

devolução da correspondência (AR) devolvida, ref. 64.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 75960 Nr: 1932-33.2017.811.0038

 AÇÃO: Pedido de Busca e Apreensão Criminal->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Araputanga/MT, 

Miguel Macario Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Mamedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416

 Visto e bem examinado.

Trato de INCIDENTE CRIMINAL - CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - 

que, após o regular cumprimento e comunicações, fora arquivado com as 

baixas necessárias, contudo há a juntada do Ofício n. 720/2018/CGPJC/MT 

- LLP, firmado pelo Delegado de Polícia Corregedor Auxiliar, Dr. Sérgio 

Paulo de Oliveira Medeiros, com pedido de remessa da cópia reprográfica 

integral do procedimento em epígrafe para instruir os autos de verificação 

preliminar n. 51/2018/CGPJC/MT – fls. 43.

Justificada a necessidade de cópia reprográfica integral do procedimento 

e porque há muito tempo não mais em segredo de justiça/sigilo, assim 

como já atendida a sua finalidade com resultado positivo para o objeto a 

que se destinava - arma de fogo -, defiro o pedido da autoridade policial 

signatária do ofício juntado às fls. 43 e DETERMINO a extração de cópias 

reprográficas da integralidade do procedimento com o 

envio/encaminhamento ao requerente, seja em meio físico ou virtual, razão 

pela qual DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, bem como as 

partes intimadas disso e para se manifestarem nos termos da Lei n. 

11.419/2006, art. 12, § 5º e CNGC, art. 223 e ss..

Após o atendimento disso e nada mais havendo a ser cumprido ou 

decidido, com as cautelas e baixas, ARQUIVE.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95996 Nr: 3634-14.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleunice Gonçalves Moro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

apresentada nos autos tempestivamente, ref. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68533 Nr: 1192-12.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitalina da Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

apresentada nos autos tempestivamente, ref. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51014 Nr: 868-61.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para, no prazo legal, manifestar acerca da 

petição juntada nos autos, ref. 8.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-50.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO MARCONI (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 1000132-50.2017.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 14.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: REQUERENTE: ADEMIR JOSE PEREIRA REQUERIDO: 

ALVARO MARCONI FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima 

qualificada(o, s), para comparecer(em) à audiência de INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para o Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e 

Julgamento Data: 20/06/2018 Hora: 09:00, na sede do JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada produzir prova testemunhal, 

deverá comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 

03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais 

provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a 

intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal 

providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA , 24 de maio de 2018. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43507 Nr: 1719-05.2013.811.0026

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JdDeDdFdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Vistos etc.Trata-se de sentença prolatada em 14/07/2014, através de 

Procedimento Administrativo instaurado em face da Notária e Registradora 

do Segundo Serviço Notarial e Registral de Arenápolis – Hulda Figueiredo 

Rodrigues, por inobservância as disposições do art. 31, I e II da lei 

8.935/94, uma vez que realizou ato público fora da jurisdição (Escritura de 

Compra e Venda).Em sede de sentença a juiz prolatora nos termos do 

artigo 31, I e II, e artigo 33, III, ambos da Lei 8935/94, aplicou a Notária, Sra. 

Hulda Figueiredo Rodrigues, a pena de suspensão de 60 dias em razão do 

descumprimento dos deveres Notariais, ocasião em que foi nomeado o 

Escrevente autorizado Sr. Sérgio Luis Vieira como interventor para 

responder pelo Cartório do 2ª Ofício desta Comarca pelo prazo da 

suspensão, o qual deveria receber a renda líquida do Cartório, nos termos 

do artigo 36 da Lei dos Notários e Registradores.Que os autos subiram ao 

Conselho da Magistratura em grau de recurso em 07/07/2014, sendo 

devolvido a este juízo com rejeição a prescrição aventada e aos 

embargos, negando provimento ao recurso e mantendo inalterada a 

decisão objurgada (fls.203-217, v. acórdão fls.158-168).Dessa forma, 

como o substituto à notaria, Sr. Sérgio Luís Vieira (Escrevente), não mais 

se encontra na Serventia haja vista o seu desligamento (Of.130/2016-2º 

Oficio) e a indicação para substituição incidiu na Escrevente Martha Paula 

Teixeira de Figueiredo, nomeio-a como interventora para responder pelo 

Cartório do 2º Ofício desta Comarca de Arenápolis, pelo prazo de 60 dias, 

devendo a mesma perceber a renda líquida do Cartório, nos termos do art. 

36 da Lei dos Notários e Registradores.Intime-se a Notária Sra. Hulda 

Figueiredo Rodrigues para que, no recebimento da intimação deverá 

afastar-se da Serventia pelo prazo de 60 dias.Notifique-se a Sra. Martha 

Paula Teixeira de Figueiredo para que, no ato do recebimento da intimação 

deverá assumir a Serventia pelo prazo de 60 dias, comunicando a este 

Juízo acerca do cumprimento de toda a ordem emanada.Intime-se o 

causídico.Às providências.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42907 Nr: 1045-27.2013.811.0026

 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): L PINHEIRO DE SOUZA ME, LUCIANA PINHEIRO 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Stuart Santos - 

OAB:10637/MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMª. Juíza de Direito, INTIMO o exequente, na 

pessoa de seu advogado, para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação e 

promover o que lhe compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da 

CGJ. DEVERÁ SER INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO 

PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 

84/2014.) Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42129 Nr: 43-22.2013.811.0026

 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): KID VALADARES MATTAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, Ellen Laura Leite Mungo - OAB:10.604/MT, 

Rosangela da Rosa Correa - OAB:RS/30820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMª. Juíza de Direito, INTIMO o exequente, na 

pessoa de seu advogado, para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação e 

promover o que lhe compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da 

CGJ. DEVERÁ SER INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO 

PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 

84/2014.) Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40668 Nr: 599-58.2012.811.0026

 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): Jonas David dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Theodoro Fabrini - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMª. Juíza de Direito, INTIMO o exequente, na 

pessoa de seu advogado, para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação e 

promover o que lhe compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da 

CGJ. DEVERÁ SER INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO 

PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 

84/2014.) Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 
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ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40378 Nr: 186-45.2012.811.0026

 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): Edna Vieira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, André Newton de Figueiredo Castro - 

OAB:8392/MT, Guilherme Frederico de Figueiredo Castro - 

OAB:10647/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMª. Juíza de Direito, INTIMO o exequente, na 

pessoa de seu advogado, para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação e 

promover o que lhe compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da 

CGJ. DEVERÁ SER INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO 

PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 

84/2014.) Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40376 Nr: 184-75.2012.811.0026

 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): Carlos Ferreira dos Santos, Eguinaldo Ferreira 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT,  José Henr ique da  S i lva  V igo  - 

OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMª. Juíza de Direito, INTIMO o exequente, na 

pessoa de seu advogado, para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação e 

promover o que lhe compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da 

CGJ. DEVERÁ SER INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO 

PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 

84/2014.) Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40002 Nr: 1181-92.2011.811.0026

 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): Maria Aparecida Orlanda da Costa, Aelixes 

Rodrigues da Silva, Rozinalva Dias da Rocha, Valtevalter Souza Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, André Newton de Figueiredo Castro - 

OAB:8392/MT, Guilherme Frederico de Figueiredo Castro - 

OAB:10647/MT, Wilson de Oliveira Rosa - OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMª. Juíza de Direito, INTIMO o exequente, na 

pessoa de seu advogado, para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação e 

promover o que lhe compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da 

CGJ. DEVERÁ SER INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO 

PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 

84/2014.) Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22605 Nr: 1123-89.2011.811.0026

 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): Valdomiro Cardoso Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMª. Juíza de Direito, INTIMO o exequente, na 

pessoa de seu advogado, para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação e 

promover o que lhe compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da 

CGJ. DEVERÁ SER INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO 

PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 

84/2014.) Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22604 Nr: 1122-07.2011.811.0026

 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): Anibal de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMª. Juíza de Direito, INTIMO o exequente, na 

pessoa de seu advogado, para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação e 

promover o que lhe compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da 

CGJ. DEVERÁ SER INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO 

PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 

84/2014.) Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22230 Nr: 743-66.2011.811.0026

 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): Tereza Gonçalves Machado, Shirley 

Gonçalves Machado, Gilcimar Faustino Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, André Newton de Figueiredo Castro - 

OAB:8392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMª. Juíza de Direito, INTIMO o exequente, na 

pessoa de seu advogado, para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação e 

promover o que lhe compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da 

CGJ. DEVERÁ SER INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO 

PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 

84/2014.) Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22065 Nr: 578-19.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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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): Gilcimar Faustino Gonçalves Ltda, Gilcimar 

Faustino Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT, André Stuart Santos - OAB:10637/MT, Guilherme 

Frederico de Figueiredo Castro - OAB:10647/MT, José Henrique da 

Silva Vigo - OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMª. Juíza de Direito, INTIMO o exequente, na 

pessoa de seu advogado, para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação e 

promover o que lhe compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da 

CGJ. DEVERÁ SER INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO 

PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 

84/2014.) Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21970 Nr: 481-19.2011.811.0026

 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): Lindomar Soares de Araújo & Cia Ltda, 

Lindomar Soares de Araújo, Manoel Silva Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:12983

 Por determinação da MMª. Juíza de Direito, INTIMO o exequente, na 

pessoa de seu advogado, para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação e 

promover o que lhe compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da 

CGJ. DEVERÁ SER INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO 

PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 

84/2014.) Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21019 Nr: 1402-12.2010.811.0026

 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): Gilberto dos Santos Dantas Me, Gilberto dos 

Santos Dantas, Rinaldo Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:MS/12.809, André Newton de Figueiredo Castro - 

OAB:8392/MT, José Carlos de Oliveira Guimarães Júnior - 

OAB:5959/MT, José Henrique S.Vigo - OAB:MS/11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Assis Rosa - 

OAB:MS/12.809, André Newton de Figueiredo Castro - 

OAB:8392/MT, José Carlos de Oliveira Guimarães Júnior - 

OAB:5959/MT, José Henrique S.Vigo - OAB:MS/11.751

 Por determinação da MMª. Juíza de Direito, INTIMO o exequente, na 

pessoa de seu advogado, para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação e 

promover o que lhe compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da 

CGJ. DEVERÁ SER INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO 

PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 

84/2014.) Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21016 Nr: 1399-57.2010.811.0026

 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): José Rodrigues Godois, Marcos Alves 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:MS/12.809, José Henrique S.Vigo - OAB:MS/11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMª. Juíza de Direito, INTIMO o exequente, na 

pessoa de seu advogado, para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação e 

promover o que lhe compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da 

CGJ. DEVERÁ SER INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO 

PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 

84/2014.) Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52674 Nr: 941-30.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J S DO CARMO SORVETERIA,, JOSIVAN 

SILVA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO os advogados da parte requerente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, providenciar o recolhimento das custas processuais referente à 

distribuição da CARTA PRECATÓRIA, a ser distribuída na comarca de 

Tangará da Serra/MT. Informo, que as guias poderão ser impressas no 

site do TJMT, a saber: www.tjmt.jus.br – opção guias, encaminhando 

devidamente quitadas a esta secretaria para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67657 Nr: 1418-82.2018.811.0026

 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: SANDRA CORREIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fl. 40/41, uma vez apresentada 

Contestação pela Autarquia demandada, Intima-se o autor, na pessoa de 

seu causídico constituído, via Dje, para, no prazo legal, querendo, 

impugnar os fatos e fundamentos vertidos na peça defensiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67630 Nr: 1408-38.2018.811.0026

 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 JOANA GOMES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM - 

OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fl. 40/41, uma vez apresentada 

Contestação pela Autarquia demandada, Intima-se o autor, na pessoa de 

seu causídico constituído, via Dje, para, no prazo legal, querendo, 

impugnar os fatos e fundamentos vertidos na peça defensiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França
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 Cod. Proc.: 64848 Nr: 4929-25.2017.811.0026

 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: Guimar Aparecido de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fls. 37/38, uma vez apresentado laudo 

pericial às fls. 75/90 pelo médico nomeado, INTIMA-SE o autor, na pessoa 

de seu causídico constituído, via Dje, e a Autarquia demandada, mediante 

remessa dos autos, para, no prazo legal, manifestar-se sobre o mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44815 Nr: 748-83.2014.811.0026

 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: Piovezam & Polizel Ltda Me, José Pedro Polizel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu advogado para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar nos autos, informando o atual endereço 

da(o) requerida(o), sob pena de extinção.Após, aportado o novo 

e n d e r e ç o  n o s  a u t o s ,  C U M P R A - S E  a s  s e g u i n t e s 

providências:a)EXPEÇA-SE o mandado, com prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos pedidos na inicial, anotando-se que, caso a parte requerida 

cumpra, ficará isenta de custas e honorários advocatícios, fixados, para o 

caso de não-cumprimento, em 10% do valor da dívida.Conste, ainda, que 

no mesmo prazo poderá o requerido oferecer embargos e, caso não haja 

o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial.b)No caso de 

apresentação de embargos monitórios, a teor art. 702, §4º, do CPC, há 

suspensão da eficácia do mandado inicial.c)Considerando-se que os 

Embargos têm natureza de DEFESA, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

Autora para IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 dias (CPC, art. 702, 

§5º).d)Sobre Impugnação e documentos, DIGA a Ré/Embargante.e)Após, 

especifiquem as partes - justificadamente - quais provas pretendem 

produzir, indicando a necessidade e o fato a ser provado, ou se é o caso 

de julgamento antecipado.Por fim, cumpridas as determinações supra, 

c e r t i f i q u e - s e  o  n e c e s s á r i o  e  t o r n e m - m e  o s  a u t o s 

conclusos.CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22245 Nr: 758-35.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. P. Fernandes Supermercado -Me, Darivaldo 

Pales Fernandes, Gilmar Pina dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Ante o exposto, pelas considerações acima, julgo totalmente 

improcedentes os embargos à execução, com base no artigo 487, inciso I, 

do CPC, com resolução do mérito, via de consequência, DETERMINO:I. 

INTIME-SE, via DJe, o patrono do exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se no que entender de direito, apresentando planilha de 

débito atualizada.II. Transcorrido o prazo supra sem manifestação, 

INTIME-SE o exequente pessoalmente e na pessoa de seu advogado para, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do interesse em 

prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, nos termos do 

PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.Na intimação deverá constar a advertência 

de que DEVERÁ SER INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO 

PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 

84/2014.)Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041. III. Transcorrido o prazo 

do item II in albis, tornem-me os autos conclusos para sentença – Código 

36.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41257 Nr: 1404-11.2012.811.0026

 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: Geane Silva Oliveira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13.640-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Cuida-se de Ação Anulatória de Débito Bancário c/c Revisional de 

Cédulas de Crédito Bancária, tendo como partes as em epígrafe, em que, 

entrementes, foi realizada audiência de conciliação no processo de 

execução de código 22602, momento que as partes firmaram acordo e 

pugnaram pela extinção desta demanda (fl.209/209-v).

É o relatório. Fundamento e decido.

A desistência do prosseguimento do processo, corolário do princípio da 

disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado pelo autor 

após o ajuizamento da demanda.

Compete à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação 

judicial, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente no 

artigo 5º, XXXV, da CRFB/88, mas para tanto, devem ser observados os 

requisitos da legislação.

 A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença, conforme 

prevê o artigo 485, § 5º, do CPC/2015. Entretanto, deve-se ressaltar que, 

uma vez citada à parte adversa ou oferecida à contestação, 

imprescindível o seu consentimento para a homologação da desistência, 

nos termos do art. 485, § 4º, do CPC.

No presente caso, verifico que a parte requerida concorda com o pedido 

de desistência e requer a extinção do feito sem resolução do mérito.

Por todo exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da ação e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 200, parágrafo único, e artigo 485, VIII, 

ambos do CPC/2015.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa.

 Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC – 

Foro Judicial.

P.I.C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41176 Nr: 1307-11.2012.811.0026

 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): Camilo Bratti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial tendo como partes 

as em epígrafe, em que, entrementes, foi realizada audiência de 

conciliação/mediação pelo CEJUSC, restando esta exitosa.

 Pois bem, presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes, juntado as fl. 44, que passa a fazer parte 

integrante da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito.

Por conseguinte, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o cumprimento da obrigação assumida, postulando pela 

extinção do feito ou manifestar no que entender de direito.

CUMPRA-SE.
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As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22593 Nr: 1111-75.2011.811.0026

 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): Rubens Nunes Ferreira, Silvio Cezar de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson de Oliveira Rosa - 

OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

INTIME-SE o exequente através de seu patrono para, no prazo de 48 

horas, informar nos autos qual o motivo do pedido de extinção formulado a 

fl. 47 (extinção pelo pagamento ou desistência).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10305 Nr: 415-49.2005.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A, Henrique Matias de 

Oliveira - OAB:2226/MT, Valentina Ponce Devulsky Manrique - 

OAB:3823/MT

 VISTOS.

Cuida-se de cumprimento de sentença tendo como partes as em epígrafe, 

em que, devidamente intimado, o executado informou o pagamento da 

dívida, juntado aos autos comprovante de depósito judicial.

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.

Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do CPC.

Custas, se houver, pela parte executada.

Proceda-se o senhor gestor com o necessário para o levantamento do 

valor depositado em Juízo (fls. 152/153) para as conta informadas à fl. 

147.

Nos termos do artigo 450, §3º, inserido pelo Provimento n. 41/2016-CGJ, 

cientifique-se o exequente, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

Cumpridas todas as formalidades, expedido o competente Alvará de 

Liberação de Valores, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17547 Nr: 1158-54.2008.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Ferreira de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex José Da Silva - OAB:9053, 

Catya Cristina da Fonseca - OAB:12.823, Emanuel Torres França - 

OAB:9888-E, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florêncio - OAB:MAT. 1585256

 Vistos...

I. Ciente do retorno dos autos e acórdãos exarados pelos 

Desembargadores /Ministros do E. Tribunal Regional Federal da 1ª. Região 

e Superior Tribunal de Justiça.

 II. INTIME-SE a parte autora, por meio de seu procurador constituído, para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento.

III. Decorrido o prazo supra in albis, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE os 

autos com as cautelas e baixas necessárias, sem prejuízo do seu 

desarquivamento a pedido da parte (art. 523, CPC).

IV. Diversamente, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44090 Nr: 95-81.2014.811.0026

 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: Neeli Fernandes Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, 

conforme art. 485, V do Código de Processo Civil.Sem custas.Transitado 

em julgado CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.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.As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 5834 Nr: 699-96.2001.811.0026

 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): José Roberto Ribeiro da Silva, Elaine Cristina 

Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Domicio Borba - 

OAB:5.208/MT

 Por determinação da MMª. Juíza de Direito, intimo o exequente, na pessoa 

de seu advogado, para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ. DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.). Anoto 

ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO REFERIDO 

PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO 

dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40958 Nr: 991-95.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União (Fazenda Nacional)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Arenápolis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Garay da Silva - 

OAB:17935

 Em consulta ao sistema apolo verifica-se que os presentes autos 

encontram-se em carga com o Dr. Vinicius Garay da Silva desde 

10/11/2017. Desta feita, em cumprimento as disposições vertidas no art. 

434 da CNGC, INTIMA-SE o retromencionado causídico para, no prazo de 

03 dias proceder a devolução dos autos, sob pena de perda do direito à 

vista fora do cartório, multa e comunicação a seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40682 Nr: 614-27.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União (Fazenda Nacional)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Arenápolis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Garay da Silva - 

OAB:17935

 Em consulta ao sistema apolo verifica-se que os presentes autos 

encontram-se em carga com o Dr. Vinicius Garay da Silva desde 

10/11/2017. Desta feita, em cumprimento as disposições vertidas no art. 

434 da CNGC, INTIMA-SE o retromencionado causídico para, no prazo de 

03 dias proceder a devolução dos autos, sob pena de perda do direito à 

vista fora do cartório, multa e comunicação a seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-70.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000243-70.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos, bem como 

manifestar acerca do depósito realizado pela requerida.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72983 Nr: 177-81.2018.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, presente o requisito exigido no art. 3º, caput, do Decreto-Lei n. 

911/69, recebo a emenda a inicial e DEFIRO o pedido liminar de busca e 

apreensão do bem descrito na petição inicial, devendo ser entregue à 

parte autora ou quem a represente, o qual, desde já, NOMEIO como 

depositário do bem.Cumprida a liminar, CITE-SE a parte ré para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, querendo, contestar o pedido (art. 3º, § 3º, do 

Decreto-Lei n. 911/69), com as advertências do artigo 344 ambos do 

CPC.Outrossim, INTIME-SE a devedora fiduciária para, também querendo, 

purgar a mora mediante o depósito da integralidade da dívida apresentada 

pelo credor, incluindo custas e honorários advocatícios, que fixo, desde 

já, em 10% do valor do débito, no prazo de 05 (cinco) dias após o 

cumprimento da medida liminar, com a advertência do art. 3º, §1º do 

Decreto-Lei n. 911/69. Expeçam-se os mandados competentes.Frustrada 

a busca, voltem conclusos para determinação estabelecida pelo art. 3º, § 

9 do Decreto-Lei 911/69.Fica autorizado o Sr. Oficial de Justiça a 

requisitar, se assim entender necessário, o auxílio policial para o 

cumprimento da medida. Intimem-se. Demais diligências necessárias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53136 Nr: 1923-57.2013.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONE CESAR DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONE CESAR DA CONCEIÇÃO, Rg: 124 

7137-2, Filiação: Cicera Maria da Conceição, data de nascimento: 

01/06/1977, brasileiro(a), natural de Dom Aquino-MT, convivente, 

prestador de serviços. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do recuperando para que cumpra integralmente o 

estabelecido em audiência admonitória de fl. 59, sob pena de regressão de 

regime.

Despacho/Decisão: Vistos.Acolho a cota ministerial de fl. 70.Intime-se o 

recuperando via edital, para que cumpra integralmente o estabelecido em 

audiência admonitória de fl.59, sob pena de regressão de regime.Após, 

diga o Parquet.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, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 22 de maio de 2018

Daiane Marilyn Vaz Juiz(a) Substituto(a)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 25677 Nr: 136-71.2005.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REUNIDAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU SCHIMAINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9.582-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Vistos.

 Trata-se de ação movida por Reunidas Materiais de Construção, em face 

de Alceu Schimainski.

 A Gestora Judiciária certificou que, durante procedimento de inventário, 

verificou-se que os autos em tela encontram-se desaparecidos.

 É o relato do essencial. Fundamento e decido.

 Considerando a situação fática apresentada, em cumprimento aos artigos 

712 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO a imediata 

RESTAURAÇÃO dos autos do processo nº. 136-71.2005.811.0088 - 

código 25677.

Intimem-se as partes para apresentarem cópia das peças que possuam 

em seu poder, bem como qualquer documento que facilite a restauração, 

em 05 (cinco) dias.

 Ao mesmo tempo, diligencie a Senhora Gestora Judiciária, juntando em 

ordem cronológica eventuais certidões dos atos constantes do protocolo 

de audiências ou demais certidões referentes ao processo, que estejam 

arquivadas na Secretaria desta Vara Única.

 No mais, encaminhe-se cópia da presente ao Gestor Geral, para 

instauração de Sindicância, a fim de apurar eventuais responsabilidades, 

nos termos do artigo 718, CPC.

 Após, conclusos para novas determinações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50735 Nr: 1479-53.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA FERREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE OVELAR - OAB:8342
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando a parte autora para se manifestar acerca da proposta 

de acordo juntada ás fls. 135/136, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52179 Nr: 932-81.2013.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOVANA CRISTINA FRITSCH MOCELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para que proceda o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação, através do 

site www.tjmt.jus.br.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53154 Nr: 1941-78.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO CARVALHO DERZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 DISPOSITIVOIsto posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu PABLO 

CARVALHO DERZE, com fundamento no art. 107, inc. IV, c/c o art. 109, 

inc. V, ambos do Código Penal, pela prática, em tese, dos delitos previstos 

nos artigos 309, CTB e 129, do CP, narrados na denúncia.Sem 

custas.Procedam-se às comunicações de praxe e ao contido na CNGC. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.Oportunamente, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55091 Nr: 1628-83.2014.811.0088

 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: AUDISON DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS PASQUALETTO, URSULINA SINSKI 

PASQUALETTO, PAULO FERNANDES GARCIA, EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS PARANÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por AUDISON D SILVA 

LIMA em face de DOMINGOS PASQUALETO, URSULINA SINSKI 

PASQUALETO e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS PARANÁ, todos 

qualificados nos autos.

 Devidamente intimado, na pessoa de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas processuais e readequar o valor da causa (fls. 

47), o autor não se manifestou (fls. 51).

O feito encontra-se paralisado há mais de 02 (dois) anos.

 É o relato. Fundamento e decido.

Uma das causas de extinção do processo sem resolução de mérito é o 

abandono da causa pelo autor (art. 485, III, CPC). Com efeito, se o autor 

não promover as diligências que lhe são cabíveis para andamento do 

processo, inviabilizado se torna o trâmite processual.

 Assim sendo, ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III e § 1.º, do 

Código de Processo Civil.

CONDENO, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez 

que a parte contrária não constituiu advogado nos autos.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se. Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50822 Nr: 1563-59.2012.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR MARTINS DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça no site www.tjmt.jus.br, para cumprimento do mandado de citação.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 75525 Nr: 1843-20.2018.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RUBENS GARCIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - 

OAB:21282/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente para que recolha o valor da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no site www.tjmt.jus.br, para cumprimento da 

presente missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68761 Nr: 3131-37.2017.811.0088

 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: AFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para o pagamento das custas e despesas 

processuais, conforme cálculo de referência 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51766 Nr: 492-85.2013.811.0088

 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: ROSANGELA FRANK, JADIR RODRIGUES PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 RELATÓRIO

Trata-se de Homologação de Transação Extrajudicial proposta por Djenifer 

Frank Padilha, representada por sua genitora Rosangela Frank, em 

desfavor de Jadir Rodrigues Padilha.

Devidamente intimada para se manifestar sobre o interesse no 

prosseguimento do feito, a parte autora quedou-se inerte (fl.64).

 Compulsando o processo pela análise da certidão de nascimento de 

fls.18, depreende-se que a exequente conta com mais de 20 (vinte) anos.

É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos.

FUNDAMENTAÇÃO

Ante a análise das certidões de nascimento de fls. 18, verifica-se que a 

exequente encontra-se com mais de 20 (vinte) anos de idade.

De mais a mais, verifica-se que o presente processo encontra-se 

paralisado.

Estabelece o art. 485, inc. VI do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando o juiz verificar a ausência de interesse 
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processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VI do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Ante a natureza da ação, deixo de condenar em custas e honorários.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55161 Nr: 1695-48.2014.811.0088

 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: IMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial e decreto o divórcio 

de IVANI MARQUES DA SILVA e LOURIVAL VASCONCELOS ALVES, com 

fulcro no art. 487, inc. I, do NCPC c/c. 226, § 6º, da CF/88 e art. 40 da Lei 

n. 6.515/77.Nos termos do art. 22, §1º do Estatuto da OAB, arbitro 

honorários advocatícios ao defensor nomeado como curador especial, Dr. 

Júlio César Pilegi Rodrigues em 03 URH’s, e para a Dra. Alexsandra 

Vortmann Fabrin em 1,5 URH’s, que deverão ser custeados pelo Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se certidão para cobrança a requerimento dos 

interessados. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, expeça-se o competente mandado de averbação ao Ofício do 

Registro Civil, obedecidas as formalidades da CNGC, 

arquivem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 39119 Nr: 1825-77.2010.811.0088

 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: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO ALEIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RIPOLI BIANCHI - 

OAB:12856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a natureza da ação, intime-se o inventariante, 

pessoalmente, para que manifeste eventual interesse no prosseguimento 

do feito, devendo apresentar o endereço atualizado das herdeiras Maria 

Alice Arruda Aleixo, Raissa Arruda Aleixo e Claudiane Arruda Aleixo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, retornem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55157 Nr: 1693-78.2014.811.0088

 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: OPPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 23-v, defiro o pedido da 

parte autora de fl. 19 e determino a citação do requerido pela via editalícia 

para, querendo, responder a presente ação no prazo legal.

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

retornem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-88.2014.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE WILLER ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVES MARQUES COUTINHO OAB - MT0007825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010077-88.2014.8.11.0088; Parte Autora: REQUERENTE: ANDRE WILLER 

ALVES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. Vistos etc. Ante o teor da certidão retro (id 12566970), 

determino a intimação das partes, para que se manifestem, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob as penas da lei. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Aripuanã, 18 de maio de 2018. DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010211-47.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MADEGOL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO FORATINI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente, intimo a parte autora para se manifestar sobre o 

cumprimento negativo da carta precatória de id 13362740, requerendo o 

que entender por direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54441 Nr: 1049-38.2014.811.0088

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTILIO KIISTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 Vistos etc.

 Trata-se de ação penal, movida pelo Ministério Público em face de 

BERTÍLIO KIISTER pela prática do delito previsto no art. 147 (por duas 

vezes), do Código Penal.

O fato denunciado ocorreu, em tese, em 05/11/2013. A denúncia foi 

recebida em 15/05/2015 (fls. 50).

O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 67/70.

A defesa por sua, vez apresentou alegações finais às fls. 81/84, 

sustentando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em 

abstrato, pugnando pela extinção da punibilidade do réu.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

 Assiste razão à defesa.

Compulsando os autos, de fato se vislumbra a ocorrência da extinção da 

punibilidade do réu ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva 
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em abstrato.

O recebimento da denúncia, primeiro marco interruptivo da prescrição, 

ocorreu há mais de três anos.

O delito em tela tem o tempo da prescrição regulada pelo art. 109, inc. VI, 

do CP, qual seja, de três anos, eis que sua pena máxima é inferior a 1 ano.

Assim, regulando-se a prescrição em apreço em três anos e tendo 

decorrido tal lapso temporal entre a data do recebimento da denúncia os 

dias atuais, sem que houvesse qualquer outra causa de interrupção, 

operou-se a prescrição da pretensão punitiva em abstrato do delito 

imputado ao réu.

Isto posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu BERTÍLIO KIISTER, com 

fundamento no art. 107, inc. IV, c/c o art. 109, inc. VI, ambos do CP, pela 

prática, em tese, do delito previsto no art. 147, do Código Penal.

Sem custas processuais.

Procedam-se às comunicações de praxe e ao contido na CNGC.

Oportunamente, arquive-se.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54549 Nr: 1142-62.2014.811.0100

 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: MOACIR SANSÃO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS SCHAEFFER MAGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427/O, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES 

- OAB:MT / 3749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a juntada de correspondência Devolvida ref. 23, e visando o devido 

impulsionamento dos autos intimo a parte requerente, na pessoa de suas 

advogadas, a se manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70427 Nr: 1048-75.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da Comarca de Nova Alvorada do Sul - MS, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO DO SUL - MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONCIR APIAÍ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer a 

audiência de inquirição das testemunhas JUCELY JOSÉ DE ARAÚJO e 

FABIANO CONSTANTI PIOVESAN, que foi designada por este Juízo de 

Brasnorte-MT para a data de 17 de julho de 2018, às 17h00min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 2722 Nr: 1-73.2000.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFE-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Spolador - 

OAB:5453

 Defiro o pedido subsidiário da fazenda pública fl.171 em seus termos. 

Certifique-se o necessário, após, intime-se a fazenda para requeira o que 

lhe for de direito no prazo de 10(dez) dias, indicando bens penhoráveis 

em nome do executado, sob pena de extinção do processo,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60330 Nr: 712-42.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MAXIMO DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Fernando Gianini Leite - 

OAB:20037-A/MT

 Certifico que, o Réu, na pessoa de seu advogado, não apresentou as 

alegações finais no prazo legal e a prova da sua intimação foi juntada em 

07/07/2017 (Ref. 126).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52930 Nr: 1341-21.2013.811.0100

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE PETROLEO F. CORREA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE para que se manifeste sobre os 

documentos retro juntados e requeira o que lhes for de direito, no prazo 

sucessivo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52931 Nr: 1342-06.2013.811.0100

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MARCOS MINOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Embargante, na pessoa de seu advogado, do inteiro 

teor da sentença a seguir transcrita: "Em razão do pagamento integral que 

gerou a extinção do feito principal, extinto também está o feito acessório, 

pela perca do objeto. Nada mais sendo requerido no prazo legal, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações de 

estilo, desapensando-o para tal finalidade. Às Providências. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20718 Nr: 1365-59.2007.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MARCOS MINOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, na pessoa de seu advogado, do 

inteiro teor da sentença, a seguir transcrita: "Vistos etc. A própria parte 

exequente noticiou nos autos por meio de petição a quitação integral da 

dívida, bem como requereu a extinção do feito.

 Diante do exposto, declaro EXTINTO o presente processo em razão do 

pagamento, nos termos do art. 924, inciso II do NCPC. Sem custas e 

honorários advocatícios. Nada mais sendo requerido no prazo legal, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações de 

estilo, desapensando-o para tal finalidade. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 52930 Nr: 1341-21.2013.811.0100

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE PETROLEO F. CORREA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, traga aos autos a lei 
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municipal citada na inicial, nos termos do art. 376 do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51942 Nr: 372-06.2013.811.0100

 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 MADALENA ROCHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9.582-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, para que manifeste-se nos autos 

no prazo de 05 (cinco) dias, quanto a impugnação apresentada pelo 

requerido à fl. 81/83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70994 Nr: 1367-43.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Água Santa Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR TESSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Tamiozzo - 

OAB:OAB/RS 42.736, RANGEL BASSO - OAB:92890

 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.: 70952 Nr: 1339-75.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joacir Jolando Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO SOARES CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816, Joacir Jorlando Neves - OAB:3610/B

 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.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 2077 Nr: 662-35.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO NORBERTO RIBEIRO, GECIMAR 

ANTUNES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:4254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora, para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de novo 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38823 Nr: 1009-82.2017.811.0110

 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: ADRIANO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DE JESUS CALDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: I.S.MORAIS SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OAB:1119

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Declaro encerrada a instrução. Sai a 

parte autora intimada para apresentação de alegações finais no prazo de 

15 dias. Após, no mesmo prazo, alegações finais da parte requerida. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38920 Nr: 1064-33.2017.811.0110

 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: JACINTA RO’OPADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41317 Nr: 185-89.2018.811.0110

 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

 PARTE AUTORA: ROSA MARTA RIBEIRO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Ciente da interposição do recurso, em 

sede de juízo de retratação, mantenho a decisão de folha 47/48 pelos 

seus próprios fundamentos. Devendo a secretaria certificar se o Egrégio 

Tribunal de Justiça concedeu efeito suspensivo ativo, caso positivo, 

volte-me imediatamente para análise e cumprimento. Defiro a juntada do 

documento referido pelo requerido. Sai a parte requerida intimada para, no 

prazo de 15 dias, apresentar contestação, sob pena de revelia. Em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação no mesmo prazo. Após 

voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41606 Nr: 338-25.2018.811.0110

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:16689

 Diante do exposto, incide, in casu, a cláusula rebus sic stantibus (art. 316 

do CPP) , razão pela qual mantenho a prisão preventiva de DZARIWARI 

TSERENHITÕWÉ, por seus próprios fundamentos (fls. 27/29 e 

36/37-v).Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.Campinápolis – MT, 23 

de maio de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 24491 Nr: 613-86.2009.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI PASSERINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO RAFAEL DE JESUS 

COSTA NASSER - OAB:16905/O, WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação do embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar manifestação acerca do contido às fls. 46/83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42140 Nr: 711-56.2018.811.0110

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARQUES PEREIRA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLDEVAK CARLOS COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS CAMATI PIZA 

PIMENTEL - OAB:/MT 23.503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA P/ JUNTAR AOS AUTOS A CERTIDÃO DE 

NACIMENTO DOS FILHOS NO PRAZO DE 10 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40634 Nr: 1769-31.2017.811.0110

 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: GILMAR APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR PARTE AUTORA P/ APRESENTAR IMPUGNAÇÃO Á 

CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEFAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30576 Nr: 333-76.2013.811.0110

 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: GMLI, RIDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MAYOLINO 

MONTECCHI - OAB:12124

 INTIMAR PARTE AUTORA P/ MANIFESTAR EM RELAÇÃO Á DEVOLUÇÃO 

DA CARTA PRECATÓRIA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25931 Nr: 954-78.2010.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERCOOP LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVAIR APARECIDO DE PIERI - 

OAB:4.336-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR PARTE AUTORA P/ MANIFESTAR NOS OUTOS EM 5 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25930 Nr: 953-93.2010.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVAIR APARECIDO DE PIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVAIR APARECIDO DE PIERI - 

OAB:4.336-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR PARTE AUTORA P/ MANIFESTAR NOS OUTOS EM 5 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27932 Nr: 538-42.2012.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VALDELUCIA GONÇALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA P/ OFERECER IMPUGNAÇÃO Á CONTESTAÇÃO, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41481 Nr: 276-82.2018.811.0110

 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

 PARTE AUTORA: NEUZA NERYS MATEUS

 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 PARTE AUTORA P/ OFERECER IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26548 Nr: 272-89.2011.811.0110

 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: OSVALDO ANTONIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42455 Nr: 875-21.2018.811.0110

 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

 PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, indefiro a liminar pleiteada.DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃOConsiderando a nova sistemática do Código de Processo 

Civil em vigor, o qual prima pela solução consensual dos conflitos (art. 3º, 

§§2º e 3º do CPC), que deverá ser promovida pelo Estado e estimulada 

por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério 

Público, designo audiência de conciliação para o dia 01 de JULHO de 2018, 

às 14h30min, (horário de Cuiabá – MT).Cite-se o requerido para 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 335, inc. III 

c/c 231 c/c 183, §1º), contados da data : I - da audiência de conciliação ou 

da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer 

ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o 

mesmo manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do CPC), devendo 

constar no mandado as advertências do art. 334, § 5º, 8º e 9º, 
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CPC.Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecer na audiência designada (art. 334, § 3º CPC).Não sendo 

celebrado acordo na audiência previamente designada, e em sendo 

apresentado a contestação no prazo legal, de vista à parte autora para 

impugnação em 15 (quinze) dias.O não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes na audiência de conciliação, importará a aplicação de 

multa de 2% sobre o valor da causa (art. 334, § 8º do CPC).Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42454 Nr: 874-36.2018.811.0110

 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: GLEICIMAR BATISTA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO OLIVEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO 

DE ALMEIDA - OAB:MT/12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOPosto isso, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR, para 

determinar a imediata liberação do veículo TOYOTA HILUX SW4, ano 2015 

4x2 SR, cor prata, placa PQR-6127, Renavam 01071428885 de 

propriedade do impetrante, Sr. Gleicimar Batista Guimarães, a fim de 

proporcionar a regularização do veículo junto aos órgãos 

competentes.Concedo o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para que o 

impetrante apresente junto à Agência Municipal de Trânsito de 

Campinápolis/MT toda documentação regularizada e pagamento de 

eventuais débitos, necessários para a efetiva liberação do veículo, 

juntando cópias nestes autos.Dê-se ciência à autoridade Impetrada para 

cumprimento da decisão.Decorrido o prazo, oportunize-se manifestação 

ao Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias.Após, voltem-me 

conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27289 Nr: 1013-32.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OILDES MARTINS FERREIRA

 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

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer, na qual a 

parte exequente requer da concessionária de serviço público a 

regularização da prestação dos serviços de Energia Elétrica.

Recebo o requerimento e determino o processamento nos termos do art. 

536 e seguintes do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte executada para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 536, §4°, do CPC.

Após, voltem os autos conclusos.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 99959 Nr: 3032-97.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, 

ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA, OSCAR FERREIRA BRODA, 

ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA JUNIOR, ESPÓLIO DE SYLVIA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA, 

GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO, DAIANE GAUDENCIO 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/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 autora para 

que providencie o preparo de carta precatória para cumprimento na 

Comarca de Cuiabá-MT com a finalidade de citação, devendo para tanto, 

encaminhar a esta secretaria os comprovantes de pagamentos a fim de 

que os mesmos sejam juntados à carta precatória para envio e 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 83797 Nr: 950-29.2014.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVOEIRA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/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 certidão negativa de citação ás fls. 56, 

requerendo o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 83323 Nr: 588-27.2014.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W D MARIA E MARIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A, ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:16308-A/MT, ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - OAB:205961/SP

 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 autora para 

manifestar-se acerca da certidão negativa de busca e apreensão de fls. 

36, especificamente ao que diz respeito acerca da localização e estado do 

bem a ser reintegrado, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 83951 Nr: 1050-81.2014.811.0101

 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: CVFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 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.

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44248 Nr: 79-14.2005.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678-n/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SALETE DOS SANTOS, Cpf: 

00885206924, Rg: 1777543-4, Filiação: Adao Machado dos Santos e Zilda 

da Silva Santos, brasileiro(a), convivente, desempregada. 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$ 400,21 (Quatrocentos reais e vinte e um 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de restrição do nome e CPF junto à dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612,§ 5º da 

CNGC-TJMT..

 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 ANGELA 

BACHINI CAMPANA, digitei.

Cláudia, 23 de maio de 2018

MARIA ANGELA BACHINI CAMPANA

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53976 Nr: 557-12.2011.811.0101

 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: ELP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA WERNER BILHALVA - 

OAB:12222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIZANGELA LORENTZ PEREIRA, Cpf: 

79286909187, Rg: 5061503917, data de nascimento: 18/03/1978, 

brasileiro(a), natural de Caçapava do Sul-RS, casado(a), professora. 

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$ 391,69 (Trezentos e noventa e um reais e 

sessenta e nove centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de de restrição do nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT”..

 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 ANGELA 

BACHINI CAMPANA, digitei.

Cláudia, 23 de maio de 2018

MARIA ANGELA BACHINI CAMPANA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46844 Nr: 879-08.2006.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GIACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SOCRATES S. 

MENDES - OAB:MT/7523, EDER JOSÉ AZEVEDO - OAB:OAB/MT 9.982/B, 

Jaime Rodrigues Carvalho Junior - OAB:3735 / MT, JOSÉ ROBERTO 

ALVIM - OAB:3285/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 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 

1.939,50 (Hum mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 397/401. Este valor 

deverá ser de forma separada, R$ 1.540,92 (Hum mil, quinhentos e 

quarenta reais e noventa e dois centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 398,58 (trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (custas e taxas finais ou 

remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único, após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Cláudia aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 102896 Nr: 1338-87.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO 

SOLIDÁRIA DE GUARANIAÇU - CRESOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CLEBERSON AMARAL, JOÃO MANOEL 

SERAPIÃO TEIXEIRA, SILVANA DE OLIVEIRA DA SILVA, VALDIVINO 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA CARLA SENEM - 

OAB:OAB/SC 29.675, JORGE ANDRÉ RITZMANN DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SC 11.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Ato Deprecado, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais), 

correspondente ao zoneamento "União do Sul - Região da Gleba Macaco", 

bem como encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 54678 Nr: 138-55.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HAROLDO PEREIRA DE OLIVEIRA - ME, 

ESPÓLIO DE JOSE HAROLDO PEREIRA DE OLIVEIRA, VILMAR DAL 

CORTIVO, ROSIMERI SILVA

 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 autora para 

que providencie o preparo de carta precatória para cumprimento na 

Comarca de Campo Grande/MS com a finalidade de Citação do Espólio, 

devendo para tanto, encaminhar a esta secretaria os comprovantes de 

pagamentos a fim de que os mesmos sejam juntados à carta precatória 

para envio e distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 101127 Nr: 484-93.2018.811.0101

 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): ROSIMBO LUIZ CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luane Rodrigues Bomfim - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, 

para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal.

Juizado Especial e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 51826 Nr: 1201-23.2009.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE ANGELA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE SOARES JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 55/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestar acerca da devolução da carta precatória de fls. 

96/97, sem cumprimento.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 24/2018-DF

O Exmo Dr. RICARDO FRAZON MENEGUCCI, M.M. Juiz de Direito Substituto 

e Diretor do Fórum da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que a servidora Tatiana Mendes de Oliveira, Matricula 

34660, designada para responder pelo Cartório Distribuidor desta Comarca 

de Colniza, estava afastada de suas funções, para realização de exames 

e consultas médica no dia período de 11/05/2018 a 20/05/2018 conforme 

Atestado Médico apresentado;

CONSIDERANDO que a servidora estará em usufruto de compensatória 

nos dias 21, 22 e 23 de maio de 2018;

CONSIDERANDO a necessidade de designar um (a) servidor(a) para 

substituir a referida servidora, durante o período mencionado;

RE S O L V E:

Art. 1º - Estender os efeitos da Portaria 21/2018-DF, que designar o 

servidor GUSTAVO TEODORO DE SOUZA, Matrícula 32712, Gestor 

Administrativo 3, para responder pelo Cartório Distribuidor, durante o 

afastamento da titular Tatiane Mendes de Oliveira, matrícula 34660.

Art. 2º - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, arquivando uma 

cópia na pasta funcional do servidor.

Colniza/MT, 22 de maio de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36917 Nr: 430-33.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:20.854 B - MT

 Vistos;

Ante o teor do petitório de fls. 155/156, DÊ-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público para emitir parecer.

No mais, DETERMINO que a manifestação de fls. 159 sejam 

desentranhadas do processo, uma vez que estranhas a este feito.

Com o aporte de manifestação ministerial, tornem-me os autos 

CONCLUSOS para deliberações.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 80880 Nr: 2641-61.2017.811.0105

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES E TURISMO ARIANE EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.;

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO entre as partes em epígrafe.

Em apertada síntese, as partes pleiteiam a homologação do acordo que 

entabularam nos autos.

É o breve relatório.

DECIDO

Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial.

Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos 

agentes processuais que mantivessem os olhares volvidos à 

autocomposição da lide.

Impende ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação 

do conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado 

para por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder 

Judiciário para socorrer os seus direitos.

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente.

Nesta senda, uma vez que aparente o acordo firmado entre as partes 

encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza os seus devidos 

efeitos.

Custas e honorários advocatícios de sucumbência na forma acordada 

pelas partes.

DETERMINO a baixas das restrições do veículo junto ao sistema RENAJUD.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de praxe.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82313 Nr: 3569-12.2017.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAGOA DAS CONCHAS AGROFLORESTAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cidemad Indústria Comércio e Exportação de 

Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA PALMIERI FERREIRA 

CORREA DA COSTA - OAB:8064/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com espeque no art. 98, § 6º, do CPC, c.c. art. 468 da CNGC, DEFIRO o 

pedido de parcelamento das custas processuais em seis prestações 

mensais, devendo a parte apresentar a primeira parcela na forma do art. 

468, § 7º, da CNGC.

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 
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outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar os executados 02 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

PROCEDA-SE com a atualização do cadastro do processo no que toca 

petição de ref. 04.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75281 Nr: 2613-30.2016.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em respeito ao art. 178, inciso II, do CPC, DÊ-SE vista dos autos ao 

Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88602 Nr: 2027-22.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LEAL DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NARDI - 

OAB:24204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

JOSÉ LEAL DA COSTA pretende a concessão de tutela de urgência para 

o fim de determinar que o instituto requerido implante “in limine” o benefício 

de auxílio doença.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, podendo revogá-los a qualquer 

tempo, caso inverídicas as alegações.

 A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do novo Código de 

Processo Civil, deve ser deferida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

Com a devida licença, os documentos que instruíram a inicial não são 

aptos ao ponto de evidenciar a probabilidade do direito da parte autora, 

mormente porque não comprovam que ela exerceu atividade rurícola, 

ainda que de forma descontínua, no período correspondente à carência do 

benefício, imediatamente anterior ao requerimento/data em que sofreu o 

AVC-H.

Portanto, é necessária a melhor elucidação dos fatos, o que será possível 

apenas por meio de um juízo de cognição exauriente, para aferir se a 

parte autora tem ou não direito à declaração do benefício do auxílio 

doença.

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA CAUTELAR PRETENDIDA, uma vez 

que ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da 

parte autora.

 Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC.

Apresentada contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no 

prazo legal.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87974 Nr: 1614-09.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA RODRIGUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada. Deixo de 

designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta 

natureza.CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC.Apresentada 

contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, no prazo 

legal.Intimem-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87859 Nr: 1545-74.2018.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VS, ASM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INAÍTA GOMES RIBEIRO SOARES 

CARVALHO ARNOLD - OAB:7928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos entre as partes em epígrafe.

Na forma do art. 292, inciso III, o valor da causa na ação de alimentos 

deverá corresponder a soma de doze prestações mensais pedida pelo 

autor.

Dessa forma, é necessário o reparo da inicial para que seja atendida a 

exigência legal mencionada alhures, sob pena de indeferimento da inicial.

Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora para que emende a inicial, no 

prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC)

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87404 Nr: 1224-39.2018.811.0105

 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: AUTO POSTO MODELO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LEITE GARCIA, HELENA CRISTINA 

BELANDA, ELAINE CRISTINA A. Q. CANDIOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:20.854 B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar perseguida, uma vez que não 

preenchidos os pressupostos legais.NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada 

como coatora para que preste suas informações no prazo de dez dias 

(art. 7º, inciso I, da Lei n. 12.016/09).CIÊNCIA ao respectivo órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos 

moldes do artigo 7º, inciso II, da Lei n. 12.016/09. Após, DÊ-SE vista dos 

autos ao representante do Ministério Público para que opine no prazo de 

dez dias (art. 12 da Lei n. 12.016./09).Após o decurso dos prazos acima, 
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com ou sem a manifestação do “parquet”, TORNEM-ME os autos 

conclusos para decisão, conforme previsto no art. 12, parágrafo único, da 

já referida Lei n. 12.016/2009.INTIMEM-SE.Cumpra-se COM A URGÊNCIA 

dada ao caso.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33025 Nr: 1309-11.2007.811.0105

 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: Joventina Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welinton André Vazarim Vigil - 

OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para se 

manifestar acerca da contestação de folhas 183/187, nos termos da 

legislação em vigor.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61865 Nr: 933-49.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sebastião Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDC Ipanema II

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flaida Beatriz Nunesde 

Carvalho - OAB:MG 96.864

 Vistos.

Especifiquem as partes, no prazo comum de um decêndio, as provas que 

efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já constante 

dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, 

necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem, 

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização"(in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65679 Nr: 1044-62.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lelui Antonio Pertile Bombarda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Impulsiono os autos para INTIMAR o advogado Robson Medeiros, para 

apresentar Resposta à Acusação no prazo legal – art. 396, CPP, conforme 

determinado na decisão de f. 96.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 79774 Nr: 2165-23.2017.811.0105

 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: MARIA DAS DORES ALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, nos termos da legislação em vigor, com a finalidade 

de intimar a parte Autora da designação de audiência de ref: 25, marcada 

para o dia 19 de julho de 2018, às 16h00m, na sala de conciliação do 

Fórum de Colniza.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33978 Nr: 331-97.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): François Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 Vistos.

Buscando dar continuidade à instrução processual, DESIGNO a audiência 

para o dia 04 de setembro de 2018, às 14h00min, oportunidade em que 

será realizada a inquirição das testemunhas Geralda de Souza, Valdemir 

Prates Pinheiro, Osvaldo Santana Júnior.

EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Alta Floresta/MT e Simão/GO, 

com fito de proceder com a inquirição das testemunhas Gerson Xavier de 

Farias e Risalda Costa, respectivamente.

Desde já, INFORMO que as testemunhas poderão ser encontradas nos 

endereços indicados na cota de fls. 128.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62977 Nr: 373-73.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednaldo Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Vistos.

Buscando dar continuidade à instrução processual, DESIGNO a audiência 

para o dia 04 de setembro de 2018, às 16h00min, oportunidade em que 

será realizada a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa e o 

interrogatório do acusado.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65679 Nr: 1044-62.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lelui Antonio Pertile Bombarda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos;

Ante o teor da certidão encartada às fls. 94, DETERMINO as seguintes 
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providências:

1. INTIME-SE o advogado Robson Medeiros, para apresentar Resposta à 

Acusação no prazo legal – art. 396, CPP;

2. Em caso de nova inércia, após ser devidamente certificado, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO pessoal do acusado para, querendo, constituir novo 

advogado, ou, se não tendo condições, manifestar seu desejo de se ver 

patrocinado pela DPE, devendo o Sr. Meirinho certificar.

3. Não havendo condições, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública para 

patrocinar a causa, devendo apresentar defesa da parte citada, no prazo 

legal.

4. Com a apresentação de Resposta à Acusação, tornem-me os autos 

CONCLUSOS para análise de eventual hipótese de absolvição sumária – 

art. 397 do CPP - ou designação de dia e hora para a audiência – art. 399 

do CPP.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37748 Nr: 1119-77.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO SCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 Vistos etc.;

Na toada da cota ministerial de fls. 125-vº INTIME-se a defesa do acusado 

para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, se manifestar quanto a 

pertinência da oitiva da testemunha Aldo José da Costa, consignando que 

o silêncio será interpretado como desistência tácita da testemunha 

arrolada.

Transcorrido in albis o prazo supramencionado sem qualquer 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os autos CONCLUSOS para 

designação de audiência.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 75813 Nr: 2686-83.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL FERREIRA RAMOS, RUBENS MENDES 

DA SILVA, LUIZ QUEIROZ DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO SÉRGIO ABREU LIMA 

REZENDE - OAB:3639

 Vistos...

Considerando o Oficio de n° 312/2018/MPMT/PJ, não há nada que se fazer 

se não o cancelamento da audiência e designação em data futura assim, 

CANCELA-SE a audiência que se realizaria em 05.06.2018, às 09h00min.

Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 19.06.2018, às 13h30min, 

na Sala de Audiência do Fórum de Cotriguaçu.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR nos moldes da decisão de ref. 61;

2. Após, conclusos para audiência.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Cotriguaçu/MT, 03 de Abril de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32071 Nr: 281-55.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINO JOSÉ SCHUH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:OAB/MT 12.090-A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 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, no prazo de 15 

dias, manifestar-se, conforme despacho de fls. 48.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31387 Nr: 956-52.2008.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA ALTO JURUENA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9.659-B/MT

 Vistos...

 À SECRETARIA para:

1. VISTAS as partes para apresentar alegações finais, no prazo legal;

2. Após, conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

 Cumprir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65553 Nr: 474-60.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIUMENDES MUSGO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos...

I DA ATUAL FASE PROCESSUAL

Trata-se de fase processual indicada nos arts. 397 e 399, ambos do CPP, 

assim redigidos:

Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, 

deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando 

verificar:

 I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

 II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade;

 III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou

 IV - extinta a punibilidade do agente.

 Art. 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para 

a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do 

Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente.

 § 1o O acusado preso será requisitado para comparecer ao 

interrogatório, devendo o poder público providenciar sua apresentação.

 § 2o O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença.

 Sobre o art. 397 do CPP, esclarece Renato Brasileiro que “Apresentada a 

resposta à acusação pelo defensor do acusado, e ouvido o órgão 

ministerial caso tenham sido juntados documentos dos quais o Parquet não 

tinha prévia ciência, o próximo passo do procedimento é a análise de 

possível absolvição sumária (CPP, art. 397)” (Manual de Processo Penal. 

Salvador: Editora Jus Podivm, 2014. 2. Ed., ver., ampliada e atual. P. 1250).

 II DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA

 Sobre a inépcia, novamente citando Renato Brasileiro, tem-se:

A inépcia da peça acusatória pode ser formal ou material. Inépcia formal 

ocorre quando a peça acusatória não preenche os requisitos obrigatórios 

do art. 41 do CPP (v.g., denúncia com narrativa defeituosa do fato 

delituoso), dando ensejo à rejeição com base no art. 395, I, do CPP. Por 

outro lado, a inépcia material se dá quando não há justa causa para a 

ação penal, ou seja, quando a peça acusatória não está respaldada por 

aquele lastro probatório mínimo indispensável (CPP, art. 397). (Manual de 
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Processo Penal. Salvador: Editora Jus Podivm, 2014. 2. Ed., ver., ampliada 

e atual. Pp. 1229/1230).

 Acerca do tema, relevante citar Aury Lopes Jr.:

Sem dúvida, o ponto mais sensível na questão da inépcia diz respeito à 

“exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. As 

consequências dessa exigência são importantes. A começar pela 

necessidade de o acusador descrever “todas as circunstâncias”, não 

apenas as que aumentem a pena, mas também aquelas que a diminuam, 

como a existência de tentativa, privilegiadora, crime continuado ou 

concurso formal. Em geral isso não é observado com a devida seriedade. 

Mas o problema mais grave situa-se nos casos penais complexos, que 

envolvem concurso de pessoas e de delitos, principalmente nos 

chamados crimes econômicos. Diante da natural dificuldade em 

circunscrever adequadamente qual ou quais condutas cada um dos 

agentes, de forma individualizada, praticou, recorrem alguns acusadores à 

chamada denúncia genérica. (Direito processual penal. 11. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014. E-book, sem paginação).

 Da análise da resposta à acusação, a Defesa do acusado requer:

a. a rejeição da Denúncia por falta de justa causa;

Inicialmente, fundamental asseverar que se entende possível a análise da 

justa causa neste momento processual. Com pensamento idêntico, cita-se 

Aury Lopes Jr.:

As condições da ação são analisadas no momento em que o juiz recebe a 

denúncia ou queixa, para recebê-la ou rejeitá-la. Uma vez recebida, 

abre-se a possibilidade de oferecimento da resposta à acusação, onde o 

réu poderá alegar todas as questões de fato e de direito que entender 

necessárias e pertinentes neste momento. Não raras vezes, demonstra, 

na resposta à acusação, a falta de justa causa (ou de ilegitimidade) da 

acusação. Considerando que esta condição da ação não está no rol das 

hipóteses de absolvição sumária do art. 397, estabelece-se a dúvida. As 

demais condições da ação (punibilidade concreta e exigência de fato 

aparentemente criminoso) autorizam, quando verificadas após o 

recebimento, a absolvição sumária. Mas a justa causa e a ilegitimidade não 

estão neste rol.

Durante muito tempo, antes da reforma processual de 2008, predominou o 

entendimento de que uma vez recebida a denúncia ou queixa, não mais 

poderia o juiz rever essa decisão. Era uma posição com a qual não 

concordávamos, mas que predominava.

Após a reforma processual de 2008, pensamos que a solução deve tomar 

um novo rumo: poderá o juiz rever a decisão de recebimento à luz dos 

argumentos trazidos na resposta à acusação e rejeitá-la.

 Sustentamos que o juiz poderá desconstituir o ato de recebimento, 

anulando-o, para a seguir, proferir

uma nova decisão, agora de rejeição liminar. Não existe preclusão pro 

iudicato e nada impede que o juiz desconstitua seu ato e a seguir pratique 

aquele juridicamente mais adequado, até porque, se o ato foi feito com 

defeito, pode e deve ser refeito, regra básica do sistema de invalidades 

processuais.

Dessarte, nenhum óbice existe em o juiz revisar a decisão que recebeu a 

denúncia para, à luz dos argumentos e provas trazidos na resposta do 

réu, rejeitá-la.

(Direito processual penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. E-book, sem 

paginação).

 Portanto, neste momento, tanto é possível a análise da justa causa quanto 

decisão no sentido de rejeitar a denúncia anteriormente recebida.

 Ainda sobre a rejeição da Denúncia, fundamental os arts. 395 e 41, 

ambos do CPP:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

 I - for manifestamente inepta;

 II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação 

penal; ou

 III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

 Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com 

todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou 

esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do 

crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

 Tendo em mente tal arcabouço normativo, passa-se à análise do caso em 

tela.

 II.1 DA AMEAÇA

 Aponta a Denúncia que o acusado, no dia 12/05/2015, “ameaçou, por 

meio de palavras, causar mal injusto e grave à vítima”, sublinhando que 

“no dia acima indicado, a vítima recebeu uma ligação em seu trabalho, 

proferindo ameaças”.

 Para fundamentar a imputação, a Denúncia se vale de Inquérito Policial.

 O fundamento fático utilizado é extraído de oitiva da vítima em sede 

policial, oportunidade em que disse ter recebido uma ligação de alguém 

dizendo que era para ela pagar a quem devia, não sendo dito quem seria o 

credor, tampouco o valor ou qual a natureza de tal dívida. Disse que 

“suspeita que o autor das ligações e ameaças seja seu marido”, ora 

acusado.

 No tocante à exposição fática da Denúncia, é o que se tem. Em relação ao 

conteúdo do Termo de Declarações, acrescenta-se que havia um 

momento de discussão do fim do relacionamento (divórcio), indicando-se 

um valor recebido pela vítima decorrente da venda de certo gado 

(R$15.000,00).

 Durante a investigação, nada foi produzido que não a oitiva do acusado, o 

qual negou a ligação e a ameaça.

 Assim, não há qualquer delineamento fático na peça acusatória 

relacionado à autoria que não a “suspeita” da vítima.

 Entende-se possível o início de uma investigação a partir da ligação 

recebida, mas, considerando até mesmo a natureza do contato feito (“via 

telefônica”, com possibilidade de aprofundamento), indispensável que se 

trouxesse algo a mais nesse momento (Denúncia).

 Portanto, a Denúncia não trouxe elementos fáticos suficientes para se 

concluir pelo envolvimento do acusado na ligação (e consequente 

ameaça).

Assim, deve ser arquivado o presente, não impedindo, porém, outra 

Denúncia em caso de novas informações, valendo-se aqui do art. 18 do 

CPP.

 Portanto, com fulcro no art. 395, III, do CPP, desconstitui-se a decisão 

anterior, REJEITANDO-SE a denúncia.

 III CONCLUSÃO

 Ante o exposto, REJEITA-SE a denúncia contra JIUMENDES MUSGO DE 

LIMA quanto à imputação de conduta prevista como infração penal pelo 

art. 147 do CP.

 Nomeado como defensor dativo, fixam-se como honorários advocatícios 

ao advogado JOSÉ BRUNO MARTINS LEÃO (OAB 23752/MT) o valor de 2 

URH, o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a 

presente como certidão para cobrança de honorários (devidamente 

selada).

 Por fim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a vítima (podendo ser por telefone);

2. INTIMAR a Defesa (pessoalmente, se Defensor nomeado);

3. INTIMAR o Ministério Público.

 Após, com o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e baixas de 

estilo, ARQUIVAR.

 Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.

Cotriguaçu, 18 de janeiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67705 Nr: 89-78.2016.811.0099

 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: AILTON DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 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$ 

544,26 (Quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos ), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de Ref: 15. Este valor 

deverá ser lançado separado, sendo R$ 413,40 ( Quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), para o recolhimento das custas e R$ 130,86 ( 

Cento e trinta reais e oitenta e seis 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 
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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): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73877 Nr: 1334-90.2017.811.0099

 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: RBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN JHONES ROSA SILVA - 

OAB:21812/O, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15515/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Inicialmente, verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos 

arts. 319 e 320, ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 

330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial.Quanto ao benefício da “gratuidade da 

Justiça” (art. 98 do CPC), DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é 

situação imutável, bem com não é imune a discussões no bojo do 

processo.(...) O inventário processar-se-á também na forma do artigo 664, 

ainda que haja interessado incapaz, desde que concordem todas as 

partes e o Ministério Público.Aparentemente, os bens deixados pelo de 

cujus não ultrapassam o valor acima mencionado, bem como há 

concordância de todas as partes (Ana Claudia Braga, nascida aos 

16/08/2007; Gabriela Brustolin Braga, nascida aos 23/09/2003 e Rafaela 

Braga, nascida aos 26/11/2009, representados pela genitora) e do 

Ministério Público (manifestação nos autos – ref. 08), cabendo o inventário 

ser processado na forma de arrolamento.Assim, não havendo limitações 

acerca do pleiteado, NOMEIA-SE como inventariante ROSILEI BRUSTOLIN 

BRAGA. (...).Cotriguaçu/MT, 23 de maio de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35039 Nr: 1450-43.2010.811.0099

 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: LUZIA LOPES

 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:

 Vistos...

A contestação não suscitou preliminar ou prejudicial.

 Impugnação apresentada, tecendo comentários sobre a peça defensiva.

 Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Qualidade de segurado do falecido;

? Condição da parte autora de dependente do falecido.

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de 

audiência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 19/07/2018, às 14h00min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da parte 

autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. “VIRTUALIZAR” o presente processo;

2. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC, bem como 

deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte autora.

Considerando a escassez de servidores, serve o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA.

 Intimar.

Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 24 de maio de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31373 Nr: 957-37.2008.811.0099

 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: PAULO FRANCISCO PIÃO DOS SANTOS - Vulgo 

"Paulinho", JOSELINA FERREIRA PIÃO, ZENILDA PIÃO DOS SANTOS, 

DENILDA DOS SANTOS, EVANILDA PIÃO DOS SANTOS, ADENIR DOS 

SANTOS, LENILDA PIÃO DOS SANTOS, VALDECIR DOS SANTOS, 

DEORIDES DOS SANTOS, LEANDRO DE JESUS SANTOS, LUARA KELLY 

ALVES DOS SANTOS, RENATA ALVES DOS SANTOS, SIMONE DE JESUS 

SANTOS, JOVANILDA PIÃO DOS SANTOS DE ALMEIDA, IDALMA 

CARAPINA DE ALMEIDA, RENATA MARCOLINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS CARAPINA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCA DOMINGOS VIEIRA 

SARTORIO - OAB:4516, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:MT 12.845, 

JEFERSON JERÔNIMO RIBEIRO - OAB:18952, JOÃO BATISTA NICHELLE 

- OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705, MARCELO 

GHELLER - OAB:11531, MARCELO GHELLER - OAB:OAB/MT 11.531-A, 

Romildo Paiva - OAB:23.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, à Secretaria para:1.INSERIR no Apolo os nomes dos 

herdeiros já indicados (inclusive os que não constam nas primeiras 

declarações) e seus respectivos advogados;2.INTIMAR o INVENTARIANTE 

(por Dje) para se manifestar sobre a habilitação dos supostos herdeiros 

(fls. 121 e 137);3.INTIAMR os herdeiros indicados nas primeiras 

declarações (por DJe), isso para:a.Manifestar-se sobre a habilitação dos 

“novos herdeiros” (fls. 121 e 137);b.Manifestar-se sobre as primeiras 

declarações. 4. Não havendo discordância do inventariante e dos demais 

herdeiros sobre o ingresso dos “novos herdeiros”, INTIMAR estes últimos 

para se manifestarem sobre as primeiras declarações. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 06 de abril de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60602 Nr: 339-53.2012.811.0099

 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: ZENILDA PIÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS CARAPINA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILLA BRUNOW CASER - 

OAB:13085/ES, NECILDA DE JESUS - OAB:6939/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nota-se que há o processo em apenso (31373), o qual é anterior ao 

presente, estando instruído com mais documentos e informações, deve 

este ser extinto, com o traslado das cópias para o 31373, seguindo-se 

adiante, havendo muito a se fazer.

 Entretanto, não se concorda que haja a simples extinção, sem ouvida 

daqueles que poderiam ser prejudicados.

 Ante o exposto, à Secretaria para:

1. INTIMAR as partes já habilitadas neste processo (por meio de seus 

patronos), devendo se manifestar sobre o acima indicado, 

considerando-se, o silêncio, concordância com a extinção; PRAZO: 15 

dias (em comum);

2. Independente da providência acima, TRASLADAR cópia dos docs. de 

fls. 155 a 159 (resposta do INDEA) e juntar no processo 31373;

3. Após, com ou sem manifestação, conclusos.

 Cotriguaçu/MT, 06 de abril de 2018.
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Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32532 Nr: 658-26.2009.811.0099

 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: ORRDS, ORDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos em correição.

O feito encontra-se formalmente em ordem.

Aguarde-se a juntada da carta precatória retro expedida e, expirado o 

prazo de 60 (sessenta) dias do ato designado ou de seu envio, solicite-se, 

a Secretaria, informações acerca do cumprimento da missiva ao Juízo 

deprecado.

Após, tome a Gestora Judiciária as medidas necessárias para o 

prosseguimento da demanda e/ou, sendo o caso, venham-me os autos 

conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50354 Nr: 2355-05.2017.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackson Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Islei Ribeiro de Morais - 

OAB:21825-O

 Deste modo, conclui-se, com facilidade, que esse prazo, conforme acima 

narrado, reveste-se de caráter razoável, conforme consignou o emérito 

Sodalício Matogrossense.Por outro turno, o pedido de relaxamento da 

prisão em flagrante não trouxe qualquer fato novo que pudesse dar 

ensejo à revisão da decisão anterior que decretou a prisão do requerente, 

razão pela qual o pleito merece ser indeferido, pelos mesmos fundamentos 

expendidos na decisão proferida no dia 02/03/2018. (...) INDEFIRO 

relaxamento da prisão formulado pela defesa de JACKSON MENDES DA 

SILVA e, consequentemente, mantenho sua prisão cautelar.Por seu turno, 

em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente feito e, diante da tipicidade, em 

tese, dos fatos, RECEBO a denúncia, na forma do art. 56 da Lei n.º 

11.343/2.006 e art. 41 do Código de Processo Penal, oferecida contra o 

acusado, como incurso nas disposições previstas no artigo 33, caput, da 

Lei n. 11.343/06. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

15 de junho de 2018, às 16h, oportunidade em que será realizada a 

inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa (art. 

57 da Lei nº 11.343/2006). Intimem-se as testemunhas, cientificando-as do 

conteúdo dos arts. 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. Comunique-se o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de 

Jaciara/MT acerca da prisão do acusado nestes autos.Notifique-se o 

M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intimem-se/Requisite-se.Cumpra-se.Dom Aquino-MT, 23 de 

maio de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50022 Nr: 2177-56.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Alves de Jesus

 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.20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50057 Nr: 2198-32.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Galvão do Nascimento

 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.: 49889 Nr: 2107-39.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geová Costa 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.26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49939 Nr: 2136-89.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suetonio Furtado Leite

 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.26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49975 Nr: 2149-88.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 
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Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edina Bernardo dos Santos

 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.: 50088 Nr: 2212-16.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIVAN GERALDINO

 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.: 50094 Nr: 2218-23.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santiele Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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.: 50020 Nr: 2175-86.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenal Teixeira Cércio

 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.25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50021 Nr: 2176-71.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR GOVEIA NASCIMENTO

 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.25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50038 Nr: 2185-33.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceso José da Silva

 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.25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50024 Nr: 2179-26.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Affonso Magalhães Ferreira

 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.: 50025 Nr: 2180-11.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILEMAR RIBEIRO DA SILVA

 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.: 50213 Nr: 2290-10.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JUNIOR RIBEIRO ZAMBONINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)
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 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.: 50119 Nr: 2243-36.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudiomar Rodrigues Souza

 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.: 37002 Nr: 3399-34.2014.811.0044

 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: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO GILBERTO FELTRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484/A

 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.71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49978 Nr: 2151-58.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katia Adriana da Silva

 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.: 50423 Nr: 2390-62.2017.811.0034

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA HELENA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da certidão de 

ref.17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50138 Nr: 2253-80.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josmar Maris de Oliveira

 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.: 49894 Nr: 2112-61.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONISIO SOARES PEREIRA

 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.26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50406 Nr: 2380-18.2017.811.0034

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Angelo de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da certidão de 

ref.17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50418 Nr: 2385-40.2017.811.0034

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECI DE SOUSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da certidão de 

ref.17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50573 Nr: 2460-79.2017.811.0034
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 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Rosa da Silva

 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.: 50126 Nr: 2246-88.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonedes Pereira do Nascimento

 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.: 50142 Nr: 2255-50.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odenir Ferreira Mendes

 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.18.

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-82.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE FARIAS AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Diante do pagamento do débito pelo requerido, intime-se a 

autora para informar se desiste do RI interposto, no prazo de 10 dias. Em 

caso positivo, desde já, homologo a sua desistência, determinando a 

expedição de Alvará, com posterior certificação trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos e arquivamento do feito. Cumpra-se. Às 

providências. Dom Aquino - MT, 24 de maio de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-84.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000331-84.2017.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 11/07/2018 Hora: 15:30, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 24 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-46.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DA SILVA PILLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000340-46.2017.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI - MT22445/O-O, LUIZ FELIPE MARTINS 

DE ARRUDA - MT0019588A, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom 

Aquino Data: 11/07/2018 Hora: 15:45, devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 24 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-17.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA DOS SANTOS MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000329-17.2017.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI - MT22445/O-O, LUIZ FELIPE MARTINS 

DE ARRUDA - MT0019588A, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom 

Aquino Data: 11/07/2018 Hora: 16:00, devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 24 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-61.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:
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ADEVALDO LIRA MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000339-61.2017.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI - MT22445/O-O, LUIZ FELIPE MARTINS 

DE ARRUDA - MT0019588A, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom 

Aquino Data: 11/07/2018 Hora: 16:15, devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 24 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-72.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000293-72.2017.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 11/07/2018 Hora: 16:30, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 24 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000008-45.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DA COSTA TEIXEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FIDELIS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000008-45.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da Advogada do REQUERENTE: ODERLY 

MARIA FERREIRA LACERDA - MT0006133A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 11/07/2018 Hora: 17:30, devendo comunicar 

seu cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 24 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-24.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR DE LIMA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILTON LIMA DA MOTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Processo n. 1000238-24.2017.8.11.0034 - PJE Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA promovida por CESAR DE 

LIMA RODRIGUES em desfavor de ADAILTON LIMA DE MOTA , ambos 

devidamente qualificados no presente feito. DECIDO. A parte Promovente, 

embora devidamente intimada (ID n. 12224534 ) para audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência, consoante se observa na ata digitalizada nos 

autos (ID n. 12355328 ). Diante da contumácia da parte promovente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 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. RAYSSA DUARTE MARQUES 

CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 

40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para 

que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada 

em julgado, arquive-se. Dom Aquino-MT, 13 de abril de 2018. LAURA 

DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito, em substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-17.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO FERNANDO BATISTA SILVA KLEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA 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: 1000250-38.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

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
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Processo Número: 1000320-55.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIANO PORTO (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: 1000020-59.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNA MIKAELLE RIBEIRO DE JESUS (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)

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: 8010115-97.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA NERES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. No âmbito do Juizado Especial o recurso tem prazo de dez dias 

para ser interposto, a contar da data da intimação da sentença – artigo 42 

da Lei 9.099/95. No presente caso, a sentença foi julgada em 23.04.2018, 

sendo publicada em 25.04.2018 (evento n. 15545780), tendo interposto 

recurso inominado em 11.05.2018 (ID 13160245), em total desacordo com 

o prazo previsto na Lei acima citada, já que deveria ter sido interposto até 

o dia 07.05.2018. Ante ao acima exposto estando ausente o pressuposto 

de tempestividade, nego seguimento ao recurso interposto no ID 

13160245, julgando-o intempestivo, por ter sido protocolado fora do prazo 

disciplinado pelo artigo 42 da Lei 9.099/95. Certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença lançada nos autos e arquive-se. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-47.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao requerente 

recorrente, nos termos do artigo 98 do CPC. RECEBO ambos os recursos 

protocolados, eis que tempestivos, somente no efeito devolutivo (art. 43 

da Lei 9.099/95). Intime-se o recorrido reclamado para oferecer resposta 

escrita, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95), uma 

vez que o reclamante já as apresentou. 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

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 021/2018

O Excelentíssimo Senhor doutor JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA, 

Meritíssimo Juiz de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Feliz Natal, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais....

CONSIDERANDO o feriado Municipal em Feliz Natal-MT, no dia 29 de junho, 

em comemoração ao dia de São Pedro, padroeiro do município, em 

consonância com o Decreto Municipal nº017/1998.

 RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente no Fórum Judicial e Extrajudicial da 

Comarca de Feliz Natal, no dia 29/06/2018 (sexta-feira).

 Art. 2º - SUSPENDER, os prazos processuais que se iniciem ou findem na 

referida data, ficando os mesmos prorrogados para o primeiro dia útil.

Art. 3º - Remeta-se cópia à Coordenadoria da Corregedoria Geral do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Ministério Público, 

Defensoria Pública, Subseção da OAB, autoridades policiais locais e aos 

Cartórios Extrajudiciais.

 Publique-se. Registre-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

Feliz Natal, 22 de maio de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito /Diretor do Foro

Sentença

Processo nº 1036-82.2018.811.0093

Código nº 83866.

Vistos, etc.

SENTENÇA.

 Trata-se de pedido de REGISTRO DE CERTIDÃO DE ÓBITO TARDIO, das 

"de cujus" JULIANA LUCAS DOS SANTOS e ELOAH NICOLE ALVES DOS 

SANTOS tendo como requerente DULCIA MATHEUS DOS SANTOS.

Instruiu o ofício (fls. 02) os documentos de fls. 03/06.

O Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido (fls. 09).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e Decido.

Por analogia, julga-se a presente questão pelo procedimento de jurisdição 

voluntária, e ainda, como base nos artigos 110 e 113 da Lei n.º 6.015/73, 

que autorizam a retificação em assentamento no Registro Civil.

O caso em análise não exige dilação probatória em audiência, pois as 

provas já carreadas aos autos permitem um seguro fundamento à decisão 

a ser proferida.

Preceitua o artigo 78 da Lei n.º 6.015/73:

"Na impossibilidade de ser feito o registro dentro de 24 (vinte e quatro) 

horas do falecimento, pela distância ou qualquer outro motivo relevante, o 

assento será lavrado depois, com a maior urgência, e dentro dos prazos 
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fixados no artigo 50."

Por sua vez, o mencionado artigo 50, caput, dispõe:

"Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a 

registro, no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência 

dos pais, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, que será ampliado em até 3 

(três) meses para lugares distantes mais de 30 (trinta) quilômetros da 

sede do cartório."

O Artigo 843 da CNGCE assim dispõe:

"Na impossibilidade de ser feito o registro dentro de 24 (vinte e quatro) 

horas do falecimento, por causa da distância ou qualquer outro motivo 

relevante, o assento poderá ser lavrado posteriormente, com a maior 

urgência, sempre dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias, ou até 

dentro de 3 (três) meses para os lugares distantes mais de 30(trinta) 

quilômetros da sede da Unidade de Serviço.

Parágrafo único. Ultrapassados os 03 (três) meses para o registro do 

óbito, o oficial deverá requerer autorização do Juiz Corregedor 

Permanente".

E ainda o Art. 855 da CNGCE dispõe:

"Sendo acidental ou violenta a causa do óbito, o formulário da declaração 

de Óbito será preenchido pelo médico legista do Instituto Médico Legal, da 

localidade ou perito designado para tal finalidade onde inexista tal órgão".

No presente caso, verifica-se que JULIANA LUCAS DOS SANTOS e 

ELOAH NICOLE ALVES DOS SANTOS vieram a falecer em razão de 

acidente de trânsito.

 Ademais, como enfatizado pelo ilustre representante do Ministério Público, 

não restam dúvidas de que a declaração de óbito juntada às fls. 04/06, 

contém as informações necessárias para o registro.

 Analisando as folhas 04/06, está evidente que o formulário da declaração 

de óbito preenche os requisitos legais, conforme predispõe o artigo 855 da 

CNGCE, tendo sido confeccionado pelo perito Médico Legista.

 Assim, pelo que revelam os documentos colacionados, o pedido inicial é 

procedente, eis que restou devidamente evidenciado o falecimento das 

"de cujus" em 17/01/2018, bem como, de que não houve registro público 

lavrando o assento de óbito das vítimas.

 Posto isso, com ressalvas de direitos de terceiros, JULGO PROCEDENTE 

o pedido da Requerente, e, consequentemente, determino que seja lavrado 

os registros tardios do óbito de JULIANA LUCAS DOS SANTOS e ELOAH 

NICOLE ALVES DOS SANTOS, observados os dados constantes da 

Declaração de Óbito de fls. 04/06, nos termos do art. 83 da Lei de 

Registros Públicos (Lei nº 6.015/73).

Determino ao Senhor Oficial do Cartório de Registro Civil que cumpra com 

as determinações da CNGCE contidas no Capítulo V, da Seção I, quanto as 

Formalidades para a confecção do Registro. Lavrando-se os registros 

tardios dos óbitos e no prazo de 48 horas encaminhe as cópias dos 

referidos registros para que sejam anexados a estes autos.

Sem custas.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após, AO ARQUIVO.

 Feliz Natal/MT, 23 de Maio de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

Código: 78882

Requerente: Daniela Sauer Hermes

Interessado: 4 Ventos Agroindustrial S.A.

Advogados: Carlos Antonio Nogueira Junior - OAB/MT 10.425 e Ederlaine 

Miriam Oliveira Barbosa - OAB 22.386

Interessado: Mario Amato

Advogados: Octaviano Bazilio Duarte Filho - OAB/SP 173.448, Daniel 

Winter - OAB/MT 11.470 e Eduardo Antunes Segato - OAB/MT 13.546.

Interessado: Levy Dias Marques

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Providências - Procedimento Administrativo 

referente ao pedido para Averbação de Georreferenciamento cumulado 

com Retificação de Matrícula apresentado pela Sra. Daniela Sauer Hermes, 

Oficiala Titular do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos – 

1º Ofício da Comarca de Feliz Natal/MT, nos termos do art. 213, II, §6º da 

Lei 6.015/73, por meio da qual, aduz o seguinte:

Em 13/12/2016, foi apresentado no CRI de Feliz Natal/MT sob o protocolo 

10787, requerimento para averbação de Georreferenciamento cumulado 

com Retificação Administrativa Registral, junto à matrícula nº 248, de 

propriedade de 4 Ventos Agroindustrial S.A.

 Informou que em 30/09/2014, o INTERMAT expediu Carta de Anuência nº 

002.015-F/2014 (fls. 160), alegando que a área georreferenciada não 

pertence às terras devolutas do Estado de Mato Grosso, e coincide com a 

da área descrita.

 Diante do fato de ser retificação de registro, foram juntadas declarações 

de reconhecimento de limites dos proprietários e posseiros, bem como do 

Município e Estado de Mato Grosso.

O proprietário do imóvel apresentou manifestação às fls. 232/234, 

juntamente com a documentação de fls. 235/291.

Foi apresentada Impugnação por Levy Dias Marques às fls. 221/227, 

alegando em suma, ser o titular de fração ideal de terras que faz 

confrontação com a área em questão, afirmando haver duas demandas 

acerca da matéria em trâmite junto a este Juízo.

Manifestação da impugnada (fls. 232/292) argumentando que a área que o 

impugnante Levy Dias Marques afirma ser de sua propriedade difere da 

área em que se busca a averbação do georreferenciamento.

Nova impugnação realizada por Mario Amato e Espólio Emídio Dias 

Carvalho às fls. 294/318, ratificada às fls. 320/321, pugnando pela 

suspensão do procedimento de georreferenciamento, sob a alegação de 

que os impugnantes seriam os legítimos proprietários do imóvel 

denominado COPETEL, confinate ao imóvel objeto de averbação, sendo 

que os sócios da impugnada teriam avançados sobre os limites da área 

dos impugnados.

Nos termos do art. 213, II, §5º da Lei 6015/73, a Sra. Oficiala intimou os 

impugnados e o engenheiro responsável, que apresentaram 

manifestações nos autos (fls. 351/406 e 407/438, respectivamente), 

defendendo a realização da requerida averbação, sob a alegação de que 

referida impugnação não diz respeito à propriedade da área, somente 

havendo discussão acerca de área lindeira a esta.

Instado a se manifestar, o Parquet, em sua cota de fls. 440, requereu pela 

remessa da questão ao juízo ordinário, para discussão da matéria.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

Em detida análise da documentação juntada aos autos, vejo a discussão 

trazida aos autos, mediante as impugnações de Levy Dias Marques e 

Mario Amato e Espólio de Emídio Dias Carvalho diz respeito à área que faz 

divisa com objeto da averbação pretendida.

Inicialmente vale dizer que a área possui Carta de Anuência do INTERMAT 

às fls. 160, que reconhece que a área georreferenciada coincide com a 

localização do título definitivo e de sua origem, bem como não incide me 

área devoluta do Estado.

Observa-se que as impugnações referem-se à titularidade e exercício de 

posse da porção de terra denominada Lote 103 e, analisando os autos, 

busca a averbação do georreferenciamento e retificação de matrícula das 

áreas denominadas Lotes 104, 105 e 106.

Vale destacar que a discussão acerca da posse/propriedade de área não 

objeto da referida averbação não possui o condão de impedir a realização 

de tal procedimento pela Sra. Oficiala Registradora. Assim, a existência de 

ações judiciais envolvendo os impugnantes e a impugnado, que versam 

sobre área diversa daquela que se busca a averbação, não influenciarão 

no resultado da averbação.

Observa-se que, após a notificação nos termos do art. 213, II, §§2º e 3º 

da Lei 6015/73, diante da ausência de anuência dos confrontantes 

sucessores de Mario Amato, os impugnantes Mario Amato e Espólio de 

Emídio Dias de Carvalho, em ratificação de fls. 320/321, se insurgiram com 

relação à área de posse exercida por Luiz Ozório Dumoncel, requerendo 

prazo para juntada de novos documentos, o que não foi cumprido.

Verifica-se assim que houve a apresentação de impugnação, porém, não 

houve a mencionada complementação documental, tal como pleiteado, 

sendo certo que esta omissão não pode favorecer o impugnante, devendo 

ser aplicado analogicamente o §4º do mesmo dispositivo citado acima, 

reconhecendo a presunção da anuência anteriormente faltante.

Assim, tem-se que os impugnantes não apresentaram documentação que 

suscite dúvida quanto à propriedade da área objeto da matrícula nº 248 do 

CRI desta Comarca, havendo até mesmo o reconhecimento por parte dos 

impugnantes Mario Amato e Espólio de Emídio Dias Carvalho, o que permite 

que o Juiz Diretor do Foro decida desde logo a matéria.

Desta forma, a manifestação do membro do Ministério Público não merece 

prosperar, visto que somente em caso de divergência quanto ao direito de 

propriedade da área objeto de averbação e retificação, haveria a 

necessidade de envio da discussão às vias ordinárias, nos termos do art. 
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213, II, §6º, in fine, da Lei de Registro Público.

 Neste diapasão, com supedâneo nos fatos e fundamentos jurídicos 

expostos, bem como de tudo que dos autos constam, nos termos do art. 

213, II, §6º da Lei 6015/73 c/c arts. 1233 e 1613 da CNGC Extrajudicial, 

JULGO PROCEDENTE o pedido realizado por 4 Ventos Agroindustrial S.A., 

para determinar a realização da Averbação de Georreferenciamento 

cumulado com Retificação de Matrícula, realizado sob o protocolo 10787, 

junto à matrícula nº 248, de propriedade de 4 Ventos Agroindustrial S.A., 

nos moldes apresentados.

 Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro na forma do Provimento 42/08/CGJ.

Sem honorários e/ou custas, por inaplicáveis à espécie.

Transitada em julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76230 Nr: 269-15.2016.811.0093

 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: Lusinete da Silva Vieira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:2621-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 Vistos,

Encerrada a instrução, vistas as partes para apresentação de memoriais 

finais por escrito, no prazo legal, iniciando-se com a parte autora e, 

posteriormente, o Município.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83318 Nr: 689-49.2018.811.0093

 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: MDSDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta por MARIA DOS SANTOS 

DA CONCEIÇÃO PRIMO, em que figura como polo passivo ADAILSON DA 

SILVA PRIMO, ambos devidamente qualificados nos autos.

RECEBO a inicial, porquanto preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 

do Novo Código de Processo Civil.

Processe-se em segredo de Justiça, nos termos do art. 189, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil.

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita.

 Deixo de designar por ora data para realização de Audiência de 

Conciliação, diante do desinteresse da parte autora.

Cite-se o requerido para, querendo, contestar o pedido no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo constar do mandado as advertências legais (artigo 

344, do NCPC).

 Intime-se, atentando-se quanto à eventual expedição de cartas 

precatórias.

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.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79794 Nr: 1068-24.2017.811.0093

 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: Fernando Rodrigo Mirandola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY RODRIGUES MACHADO - 

OAB:MT/22.410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT – Seguro de danos 

pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, proposta 

por Fernando Rodrigo Mirandola em face Seguradora Lider dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A

A demanda foi deduzida inicialmente perante o juízo da Comarca de 

Sorriso/MT, que, por meio da decisão de fls.(17-18.V), declinou da 

competência em favor desta Comarca de Feliz Natal/MT.

Em que pese tenha o processo seguido nesta comarca após o declínio da 

competência pela Comarca de Sorriso/MT, tenho que se faz necessária o 

levantamento do conflito negativo de competência para julgamento da 

demanda.

Com a devida vênia aos relevantes fundamentos expostos da decisão 

declinatória, tenho que deve ser suscitado, neste feito, o conflito negativo 

de competência, com base no que se passa a expor.

Como é cediço, o critério territorial de competência é de natureza relativa, 

estando inserido no âmbito exclusivo do interesse das partes, motivo pelo 

qual é sujeito à modificação e à prorrogação nas hipóteses legalmente 

previstas (arts. 54 e 65, caput, CPC).

 Disso resulta que a incompetência territorial, não sendo de natureza 

absoluta, não pode ser reconhecida de ofício pelo julgador (Súmula nº 

33/STJ), ainda que o autor tenha ajuizado a ação em juízo que não se 

enquadra nas regras gerais de competência legalmente previstas, pois tal 

circunstância não tem o condão de transmudar o critério, que ainda é o 

territorial, portanto, relativo e de interesse exclusivo das partes.

A propósito, em caso idêntico, decidiu o e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT – INCOMPETÊNCIA RELATIVA DECLARADA DE OFÍCIO – 

TERRITÓRIO – NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO EM PRELIMINAR DE 

CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO PELO 

MAGISTRADO – SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. Embora a ação não tenha sido 

ajuizada na comarca do domicílio do autor ou do réu, bem como na do local 

do acidente, não pode o Magistrado declarar a incompetência relativa, em 

razão do território, de ofício, pois contrário ao entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça na Súmula nº 33. (CC 1005329-03.2017.8.11.0000, 

DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS CARVALHO, PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 05/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017).

Ante o exposto, impõe-se a instauração do incidente de conflito negativo 

de competência na forma do artigo 66, II, do Código de Processo Civil, c/c 

artigo 202 e ss. do Regimento Interno do TJMT.

OFICIE-SE ao Excelentíssimo Senhor Presidente do TJ-MT (art. 953, I, CPC), 

instruindo o expediente com cópia das peças pertinentes constantes dos 

autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78390 Nr: 65-34.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de crédito de livre admissão de associados 

Sorriso - Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clayton Grassioto, Simone Paula Debastiane 

Grassioto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Inicialmente, diante do ofício 10/2017 de fls. 46, INTIMEM-SE os credores 

hipotecários indicados às fls. 47/66, para ciência acerca das averbações 

premonitórias, nos termos do art. 1545, §3º da CNGC Extrajudicial.

No mais, cumpra-se a determinação judicial proferida no feito em apenso 

de nº 1360-09.2017.811.0093 – Código 80290.

Após, volte-me os autos imediatamente conclusos para deliberação, bem 

como análise do pedido constante às fls. 39/39v.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80290 Nr: 1360-09.2017.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clayton Grassioto, Simone Paula Debastiane Grassioto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

SORRISO - SICREDI CELEIRO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 Vistos, etc.

 Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO proposta por CLAYTON 

GRASSIOTO E OUTRO, contra COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

SORRISO – SICREDI, ambos qualificados nos autos, requerendo:

 1) Impugnação ao valor da causa;

 2) Definição crédito rural, e readequação da taxa de juros do contrato de 

CCB para crédito rural;

 3) Da taxa de juros para crédito rural;

 4) Afastamento da comissão de permanência com juros;

 5) Da capitalização de juros;

 6) Da nulidade da cláusula de fixação de honorário advocatícios;

 7) Afastamento da mora;

 8) Contrato de adesão – Relação de Consumo;

 9) Dos juros de mora;

 Os Embargos (fls. 04/18) vieram acompanhados dos documentos de fls. 

19/26, sendo devidamente recebidos às fls. 29, oportunidade em que 

concedeu o efeito suspensivo.

 Impugnação aos embargos à execução (fls. 31/65).

Cópia do agravo de instrumento interposto pela parte embargada (fls. 

71/92), sendo deferido o pedido, e, por conseguinte, reformando a 

decisão proferida por este Juízo (fls. 95/95v).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, cumpre destacar que o caso em comento comporta o julgamento 

antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória, nos termos do Art. 355, inc. I, c/c com o Art. 920, 

ambos do CPC.

Inicialmente, cabe reconhecer a confissão da dívida, conforme constante 

da inicial, no total de R$339.479,93 (trezentos e trinta e nove mil, 

quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos.

1) IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Os Embargantes visam combater a execução proposta contra eles, no 

entanto atribuem à causa o valor de R$ 130.016,00 (cento e trinta mil e 

dezesseis reais), sendo que o débito reclamado pela Exequente é de R$ 

469.496,43 (quatrocentos e sessenta e nove mil quatrocentos e noventa e 

seis reais e quarenta e três centavos).

Pede seja a impugnação acolhida para o efeito de ser o valor da causa 

reajustado à quantia acima, que corresponde efetivamente à dívida 

cobrada.

 A jurisprudência acerca do assunto, é no sentido de que, nos embargos à 

execução, o valor da causa deve corresponder com aquele atribuído à 

execução correspondente.

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - 

EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO - VALOR DA CAUSA, NOS 

EMBARGOS, ATRIBUÍDO EM R$ 1.000,00, ENQUANTO A EXECUÇÃO 

APRESENTA O VALOR DA CAUSA DE R$ 103.043,92 – EXCEÇÃO 

ACOLHIDA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO IMPROVIDO.

O valor da causa nos embargos do devedor deve corresponder ao da 

execução que ele combate.” (TJMT, Agravo de Instrumento nº 89549/2006 

– Paranatinga, 6ª Câmara Cível, Rel. Dr. Marcelo Souza de Barros, julg. 

28.02.2007) – Extraído da Internet.

 “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. QUANTUM IMPUGNADO NOS 

EMBARGOS. CONTEÚDO ECONÔMICO. IDÊNTICO AO DA EXECUÇÃO. 1. O 

entendimento do STJ é de que, buscando o embargante questionar a 

totalidade do crédito que se pretende executar, o valor da causa nos 

embargos à execução deve guardar paridade com aquele atribuído à 

execução. 2. Agravo regimental desprovido.” (Agravo Regimental no 

Agravo de Instrumento 2008/0111999-9, Quarta Turma, rel. Min. João 

Otávio de Noronha, julg. 17.03.2009, DJU 30.03.2009)

Sendo assim, afasto a alegação do embargante, devendo o valor da 

causa ser o valor executado, o que corrijo de ofício.

2) DEFINIÇÃO CRÉDITO RURAL e READEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS 

DO CONTRATO DE CCB PARA CRÉDITO RURAL;

3) DA TAXA DE JUROS PARA CRÉDITO RURAL;

Inobstante as alegações da parte embargante, verifico que os 

Embargantes assinaram o título objeto da demanda por livre e espontânea 

vontade, analisando livremente todas as cláusulas e condições, 

aceitando-as sem ressalvas, inclusive ciente quanto a todos os encargos.

 Desse modo, vale mencionar que o contrato faz lei entre as partes, 

obstando até mesmo ao Poder Judiciário a sua alteração.

 Caso contrário, seria o consentimento para uma intervenção estatal 

indevida nas relações privadas, um fato que a melhor doutrina e 

jurisprudência condenam.

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO 

INDUSTRIAL - DISCUSSÃO A RESPEITO DA IMPENHORABILIDADE DE 

BENS E DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO E SOBRE MULTA, LIVREMENTE 

PACTUADOS - IMPOSSIBILIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

- INAPLICABILIDADE. IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA 

EMBARGANTE E PROVIMENTO DO INTERPOSTO PELO EMBARGADO - 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ".(...) Quanto à alegação de 

inexeqüibilidade, por iliquidez, saliento que não pode ser acolhida, quando 

o título em execução prevê expressamente os juros, encargos e a forma 

de correção, de modo que a apuração do quantum depende de mera 

operação aritmética. Além disso, a alegação da embargante é genérica e 

vazia, nem mesmo indicando que encargos ou cominações são causas da 

iliquidez..." Se é certo que com base nessa mesma Cédula descabe 

qualquer discussão acerca da penhorabilidade, ou não, dos bens que 

constituem ferramenta de trabalho da Embargante, haja vista que são eles 

a garantia pignoratícia e como tal, devem ser alcançados pela penhora, 

também descabe discussão a respeito da multa moratória, porque, 

repita-se, pactuada com base na Cédula Industrial que instrui a Ação de 

Execução. Inaplicáveis à questão posta os dispositivos do Código de 

Defesa do Consumidor, porquanto, dado à especialidade do contrato 

firmado, o principio do pacta sun servanda não pode ser relativizado, 

permanecendo incólume e entendimento de que, assim, aquele contrato 

faz lei entre as partes. (Ap 25995/2001, DR. SEBASTIAO BARBOSA 

FARIAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/08/2004, Publicado no DJE 08/09/2004)

“Não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos de empréstimo ou financiamento firmados com instituições 

financeiras, quando o dinheiro obtido destina-se à formação de capital de 

giro, para fomentar a atividade negocial do mutuário, com a finalidade, 

portanto, de gerar riquezas. A inaplicabilidade do CDC, porém, não impede 

seja verificada a real existência de abusos praticados pela instituição 

financeira, sendo, desta feita, necessária a análise dos contratos 

celebrados e dos reais encargos incidentes sobre os financiamentos. Não 

se aplica às instituições financeiras a limitação de juros constante da Lei 

de Usura, não caracterizando abusividade a mera fixação em patamar 

superior a 12% ao ano. Salvo para os casos expressamente previstos em 

lei, é vedada capitalização de juros, mesmo às instituições financeiras, a 

teor do que dispõe a Súmula 121 do STF, ainda que expressamente 

pactuada pelas partes contratantes. Tratando-se de cédula de cédula de 

crédito bancário é permitida a capitalização mensal de juros, desde que 

previamente pactuados, como no presente caso. A cobrança da comissão 

de permanência é legal, desde que não cumulada com juros 

remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa 

contratual. (...) (Processo AC 10701110248807001, MG, Orgão Julgador, 

Câmaras Cíveis Isoladas / 15ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 31/01/2013, 

Julgamento 24 de Janeiro de 2013, Relator José Affonso da Costa 

Côrtes)”.

Ante o exposto os pedidos formulados pela parte embargante de definição 

crédito rural, readequação da taxa de juros do contrato de CCB para 

crédito rural, taxa de juros para crédito rural, não merecem guarida, pela 

fundamentação ora invocada.
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 4) AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM JUROS;

A cobrança de taxa permanência cumulada com juros, é vedado. Isto 

porque, o Superior Tribunal de Justiça editou o seguinte verbete sumular: 

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".

Assim, é ilegítima a utilização da comissão de permanência quando 

cumulada com demais encargos, apesar da embargada alegar o contrário.

No entanto, em detida análise dos autos, não se observa a cobrança da 

comissão de permanência, razão pela qual afasto a alegação dos 

embargantes.

5) DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

 Cumpre frisar que se consolidou o entendimento de que a capitalização 

mensal de juros é permitida para os bancos e demais instituições 

financeiras, em contratos bancários celebrados após o dia 31/03/2000, 

desde que expressamente pactuada, conforme decidido pelo Superior 

Tribunal de Justiça no REsp 894.385/RS – 3ª Turma, rel. Min. Nancy 

Andrighi, j. 27/03/2007, DJ 16/04/2007. Aliás, tal orientação já foi 

pacificada na Súmula 539 do mesmo Superior Tribunal de Justiça.

Neste mesmo contexto, vale destacar o disposto na Súmula 541 do STJ, 

igualmente aplicável ao caso em comento: “a previsão no contrato 

bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é 

suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Assim, havendo previsão contratual de capitalização dos juros, afasto a 

alegação dos embargantes.

6) DA NULIDADE DA CLÁUSULA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIO 

ADVOCATÍCIOS

A medida provisória nº 1.925-15, de 14 de Dezembro de 2000, preceitua:

Art. 3o A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e 

representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela 

indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou 

nos extratos da conta-corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

(...)

IV - os critérios de apuração e de ressarcimento, pelo emitente ou por 

terceiro garantidor, das despesas de cobrança da dívida e dos honorários 

advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo que os honorários 

advocatícios extrajudiciais não poderão superar o limite de dez por cento 

do valor total devido;

(...)

 § 2o Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou 

de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será 

feita pelo credor por meio de planilha de cálculo ou dos extratos da 

conta-corrente, ou de ambos, documentos esses que integrarão a Cédula, 

observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de 

fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus 

encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os 

critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, 

a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as 

despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data 

do cálculo e, por fim, o valor total da dívida;

Ante o exposto, a parte embargante deverá arcar em favor do embargado 

a título de honorários advocatícios conforme previsão contratual, visto que 

a limitação de 10% (dez por cento) refere-se à cobrança extrajudicial do 

débito, restando afastada a alegação do embargante.

 7) DO AFASTAMENTO DA MORA

 O entendimento jurisprudencial fixado no Recurso Especial 1.061.530 – 

RS é no sentido de que: “O reconhecimento da abusividade nos encargos 

exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e 

capitalização) descaracteriza a mora”.

No caso, verifica-se que houve o reconhecimento da legalidade do 

percentual dos juros remuneratórios, bem como da capitalização dos 

juros.

Desta forma, se não existe abusividade, a mora do devedor está 

configurada.

8) CONTRATO DE ADESÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO

A inversão do ônus da prova, não basta perquirir a hipossuficiência do 

consumidor com relação ao direito material, mas sim com relação à sua 

capacidade técnica processual.

 Ou seja, para que seja deferido o pedido da parte, é necessário verificar 

se a prova cujo ônus de produção se pretende ver invertido pode ser 

produzida pelo consumidor ou se este é tecnicamente hipossuficiente.

Não se pode olvidar que a repartição da carga de prova assume especial 

importância quando a instrução do feito não é realizada com suficientes 

elementos probatórios, afinal, nesse caso, sucumbe quem não se 

desincumbiu do ônus que lhe recaía.

 Acerca da inversão do ônus da prova, dispõe o artigo 6º, VIII, do CDC:

“A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências.”

Inverte-se, portanto, o ônus da prova para se igualarem as partes diante 

do processo, mas deve ficar claro que o juiz está autorizado a se utilizar 

deste critério em duas situações: quando o consumidor for 

economicamente hipossuficiente ou quando a alegação for verossímil, 

complementando o artigo 6º, VIII, do Código, "segundo as regaras 

ordinárias de experiência".

Por outro lado, a hipossuficiência capaz de ensejar a inversão do ônus da 

prova será aquela decorrente da dificuldade ou impossibilidade da parte 

em produzir a prova, ou seja, hipossuficiência técnica e não financeira.

Embora a relação existente entre as partes tenha cunho consumerista, 

não se justifica a inversão do ônus da prova no caso em questão, visto 

que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da 

medida, quais sejam, a verossimilhança da alegação ou hipossuficiência 

do consumidor, conforme dispõe o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor.

Descabida a inversão do ônus da prova quando juntado o título que está 

em cobrança via ação de Execução, que se busca revisar.

A inversão do ônus probatório mostra-se desnecessária, uma vez que o 

contrato em discussão veio acostado aos autos, bem como por tratar-se 

de matéria de direito, basta a sua análise em relação ao entendimento legal 

e jurisprudencial acerca das questões arguidas pelos Embargantes.

Inexiste, também, no presente caso a verossimilhança das alegações dos 

Embargantes.

Os Embargantes não são hipossuficientes tecnicamente em relação à 

Cooperativa, uma vez que sabem exatamente o que precisa ser 

demonstrado e que tal prova se dará através do contrato firmado entre as 

partes.

Portanto, considerando que o consumidor não demonstrou sua condição 

de fragilidade processual em relação ao credor, não há o que se falar em 

hipossuficiência jurídica, pelo que deve ser indeferida a inversão do ônus 

da prova.

Por fim, vejamos a jurisprudência deste colegiado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO – IMPROCEDÊNCIA – 

PRELIMINARES: INÉPCIA DA INICIAL POR NÃO DEMONSTRAÇÃO DO 

SUPOSTO CRÉDITO - CARÊNCIA DE AÇÃO EXECUÇÃO FUNDADA EM 

DOCUMENTO ESCRITO QUE NÃO SE PRESTA PARA EXECUÇÃO – 

REJEIÇÃO – MÉRITO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – SÚMULA 297 DO STJ – ILEGALIDADE DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES 

AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – 

POSSIBILIDADE – PREVISÃO DO CONTRATO – CLÁUSULA EXPRESSA - 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – PACTUADA, MAS NÃO EXIGIDA – 

COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA – PREJUDICADO – ENCARGOS DE 

ANORMALIDADE – JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS, MULTA DE 2% 

E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO 

DE PERMANÊNCIA– RECURSO DESPROVIDO.

(...) O fato de a causa subordinar-se aos ditames da legislação 

consumerista não significa, necessariamente, que a inversão do ônus 

probandi seja automática. Assim, descabida a inversão do ônus da prova 

quando juntado aos autos o contrato que se busca revisar.(Ap 

118071/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS – TESE DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA 

– AFASTADA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA – 

NECESSIDADE DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO OU DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – INCUMBE AO AUTOR O ÔNUS DE 

PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (ART. 333, I, DO 

CPC) – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – BLOQUEIO ADMINISTRATIVO 

DE VALORES EXISTENTES EM CONTA CORRENTE DA EMPRESA 
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DEVEDORA – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE AUTORIZA A 

COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO – ABUSIVIDADE INEXISTENTE – EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES 

– DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

As instituições financeiras estão alcançadas pela incidência das normas 

veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6.º do Código de Defesa do 

Consumidor não tem aplicação automática, ficando a observância do 

dispositivo condicionada à existência de verossimilhança das alegações 

do consumidor ou sua hipossuficiência, com exceção das hipóteses do 

art. 38 do CDC (correção da informação ou comunicação publicitária). 

Ainda que se reconheça a aplicação da inversão do ônus da prova 

contida no CDC, cabia à parte autora provar o fato constitutivo do seu 

direito. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando é 

propiciado à parte prazo suficiente para a manifestação acerca do 

interesse na produção de provas, protestando a mesma pelo julgamento 

antecipado da lide. A instituição financeira, amparada em cláusula 

contratual que autoriza, com a concordância do emitente, a compensação 

de crédito em conta corrente para o pagamento das prestações vencidas, 

age no exercício regular do direito. Não estando presentes os 

pressupostos da responsabilidade civil, deve ser afastada a pretensão 

indenizatória. (Ap 27517/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/08/2013, Publicado no DJE 10/09/2013)

Assim, resta demonstrado que no presente caso não cabe a aplicação da 

inversão do ônus da prova.

9) DOS JUROS DE MORA

 Juros moratórios são aqueles pagos pelo mutuário ao mutuante em 

decorrência da mora no cumprimento da prestação estabelecida no 

contrato.

Cumpre gizar que os juros moratórios possuem limitação legal, conforme 

regra do artigo 406 do Código Civil, litteris:

 “Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o 

forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, 

serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do 

pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

No entanto, conforme fixado em sede de Recurso Repetitivo (REsp 

1.061.530-RS do STJ).

Porém, para o caso de Cédulas de Crédito Bancário, como no caso dos 

autos, existe a jurisprudência do STJ, que se encontra pacificada no 

sentido de que, nos contratos bancários não alcançados por lei 

específica, os juros moratórios podem ser convencionados até o limite de 

1% ao mês.

 Dentre outros, neste sentido, confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO 

DISPOSITIVO LEGAL INTERPRETADO. SÚMULA 284/STF. JUROS 

MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. SÚMULA 379/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 

HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO SUPOSTAMENTE 

VIOLADO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Correção 

monetária. Inexistência de indicação de dispositivo cuja interpretação 

tenha sido divergente a fim de viabilizar o conhecimento da matéria, o que 

é imprescindível para correta configuração do dissídio jurisprudencial. 

Incidência da Súmula 284/STF. 2. Limitação dos juros moratórios. Os juros 

poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês nos contratos 

bancários não regidos por legislação específica, como na presente 

hipótese. Súmula 379/STJ. Acórdão recorrido em harmonia com a 

jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ. 3. Constatada a falta de 

enfrentamento do dispositivo legal pelo Tribunal a quo, tem-se por ausente 

o necessário prequestionamento, de forma que incide, na espécie, a 

Súmula 211/STJ, pois mesmo tendo sido opostos embargos declaratórios, 

estes não tiveram o condão de suprir o devido prequestionamento, razão 

pela qual deve a parte, no recurso especial, suscitar violação do art. 535, 

II, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no 

REsp 1395828/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 26/10/2015)

Logo, procede a pretensão do Autor para revisão dos juros moratórios, já 

que previsto em patamar acima dos legalmente previsto, os quais FIXO em 

1% ao mês.

 DISPOSITIVO

Isto posto, e por tudo mais que consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE estes embargos à execução opostos por CLAYTON 

GRASSIOTO E SIMONE PAULA DEBASTIANE GRASSIOTO, contra 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO – SICREDI, razão pela 

qual DETERMINO:

1) INTIME-SE a embargada para elaboração de novo cálculo da divida em 

questão, observando os seguintes dados:

1.1) Juros moratórios, fixados em 1% ao mês;

Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

TRANSLADE-SE cópia da presente decisão para os autos em apenso de 

nº 65-34.2017.811.0093 – Código Apolo nº 78390, INTIMANDO em seguida 

todas as partes para manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Em virtude de o embargado ter sucumbido em parte mínima no pedido, 

condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito a ser elaborado, eis que indefiro os benefícios da justiça 

gratuita, ante o valor da causa ser exorbitante.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao arquivo, 

fazendo-se as anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 49862 Nr: 614-88.2010.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR MIGUEL CANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte exequente pugnou 

às fls. 56 pela citação editalícia da parte executada, assim recebo a 

petição e determino a citação por edital, com prazo de 30 dias, que deverá 

ser publicado uma só vez no órgão oficial, OBSERVANDO-SE os termos 

do artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal.

Transcorrido o prazo in albis, sem qualquer manifestação no feito, em 

respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, é de rigor que lhe 

seja nomeado curador especial.

Destarte, 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 constituído 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.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 48388 Nr: 951-82.2007.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON CRUZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GELSON CRUZ DA SILVA, Filiação: Paula 

Estelia da Silva e Martins da Silva, data de nascimento: 27/12/1979, 

brasileiro(a), solteiro(a), serviços gerais e atualmente em local incerto e 

não sabido atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Acolho cota ministerial de fls.926, sendo 

necessário a redesignação da seção de júri, visto que o Promotor de 

Justiça estará fazendo uso de Férias Ordinárias a partir de 04/06/2018 até 

13/06/2018, redesigno a seção de júri para o dia 19 de junho de 2018, às 

09h00min, proceda a Secretaria com a expedição de novo mandado de 

citação/intimação, se atentando ao endereço informado, expedindo Carta 

Precatória.Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.Caso 

retorno sem a devida citação dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.
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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, Jeberson Teles de 

Abreu, digitei.

Finalidade: INTIMAÇÃO do Pronunciado, acerca da SESSÃO DE 

JULGAMENTO (TRIBUNAL DO JURI) Redesignada para o dia 19 de JUNHO 

DE 2018 as 09h00min, a ser realizada no FÓRUM DESTA COMARCA DE 

FELIZ NATAL, ESTADO DE MATO GROSSO.

Feliz Natal, 22 de maio de 2018

Juliano Hermont Hermes da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 45310 Nr: 770-18.2006.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR MIGUEL CANELLO, ADEMIR MIGUEL 

CANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9.811 B

 Vistos, etc.

Considerando o contido na petição de fls. 116, PROCEDA-SE o 

levantamento dos valores bloqueados às fls. 107/109, em favor da parte 

exequente, observando os dados bancários informados no referido 

pedido.

Depois de cumprida a vertente deliberação, 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.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75144 Nr: 1046-34.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES & DEBASTIANI RODRIGUES LTDA, 

MATHEUS FIGUEIREDO NETO, LEONIDAS FRANCISCO DO ESPIRITO 

SANTO

 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. 15, 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.: 78656 Nr: 245-50.2017.811.0093

 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: UMDSL, MH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de setembro de 

2018, às 16h00min, proceda a Secretaria com a expedição de novo 

mandado de citação/intimação, expedindo Carta Precatória.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Caso retorno sem a devida citação dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71695 Nr: 1082-47.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, bem como considerando a natureza da 

ação dos embargos à execução constante às fls. 71/79, e documentos 

juntados (fls. 80/84), PROMOVA-SE a competente distribuição por 

dependência ao presente feito, nos termos do art. 914, § 1º, do CPC, 

fazendo-me em seguida conclusos para análise em conjunto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77835 Nr: 1102-33.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ADONA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor da petição de fls. 11/11v, 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 do executado, nos 

termos da decisão de fls. 08/08v, independentemente do recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de justiça.

Em sendo tal diligência infrutífera, volte-me os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos constantes às fls. 11/11v.

Caso a diligência reste frutífera, DETERMINO a intimação da 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.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74930 Nr: 905-15.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORESCHE & MORESCHE LTDA, ANGELA 

CRISTINA ZECZKOWSKI MORESCHE, WANDERSON ZECZKOWSKI 

MORESCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, DEFIRO o pedido de fls. 15/16, conforme 

pugnado, 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, acerca da empresa executada, bem como de sua sócia Sra. 

Angela, expeça-se o necessário para a citação dos mesmos, nos termos 
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da decisão de fls. 06/07, independentemente do recolhimento da diligência 

do Sr. Oficial de justiça.

No tocante ao executado Wanderson, expeça-se o necessário para a 

citação do mesmo, nos termos da decisão de fls. 06/07, por meio de Aviso 

de Recebimento – AR, observando o endereço fornecido na petição de fls. 

15.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75105 Nr: 1007-37.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADOS ARAPUA LTDA, LEOCIR 

DEBASTIANI, Antonio Domingos Debastiani

 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. 12, 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. 07/08, 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.: 74931 Nr: 906-97.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÓVEIS ARAGUAIA LTDA-ME, FLAVIO 

LIEBICH, Sigmar Reinke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, bem como ante o teor da petição de fls. 

27/27v, DETERMINO que a Secretaria de Vara diligencie e providencie o 

necessário para o integral cumprimento da decisão de fls. 07/08 

observando o endereço informado (fls. 27/27v), devendo tais citações 

proceder-se por meio de Aviso de Recebimento - AR.

Em sendo tal diligência infrutífera, volte-me os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos constantes às fls. 27/27v.

Caso a diligência reste frutífera, DETERMINO a intimação da 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.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 45346 Nr: 809-15.2006.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELLUCO MADEIRAS LTDA, EDSON 

FIGUEIREDO VIANA, CLAUDIO BELLOTO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Feliz Natal/MT.

Após, cumprido integralmente todas as determinações contidas nos autos, 

AO ARQUIVO com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75092 Nr: 994-38.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G M T SUPERMERCADO ATACADO LTDA - ME, 

VITOR ROBERTO DE OLIVEIRA, NARA REGINA SILVA E SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DETERMINO a intimação da 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.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74434 Nr: 664-41.2015.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. PERUZATTO ME, LEONARDO PERUZATTO, 

ROSEMAR TADEU PERUZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico que a petição de fls. 243 foi 

protocolada no dia 02/02/2018, o qual informou a parte embargada 

desinteresse em designação de audiência de conciliação. Contudo, a 

audiência de conciliação foi realizada em 02/03/2018 (fls. 238), sendo que 

a parte embargante ofereceu proposta de acordo.

Desse modo, INTIME-SE a parte embargada, a fim de que se manifeste nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, certifique-se e volte-me os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74772 Nr: 813-37.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agroindustrial dos Prod. Rurais de 

Feliz Natal - COOPERFELIZ, IVAR PERAZOLI, LAURO EDSON CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte exequente sobre o retorno dos autos ao Juízo da 

Comarca de Feliz Natal/MT, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção da execução sem resolução do 

mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71844 Nr: 97-44.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. PERUZATTO, Leonardo Peruzzatto, 

ROSEMAR TADEU PERUZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato F. D. Nery - OAB:6.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13.067/MT

 Vistos, etc.

Inicialmente, realize novo pedido de vinculação dos valores bloqueados, 
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tendo em vista os ID’s informados em anexo.

Cumpra-se a determinação judicial proferida no feito em apenso.

 Após cumprimento, volte-me os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70290 Nr: 527-64.2012.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esquadrias Bona Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Severino da Silva - 

OAB:12747/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De início, após cumprido as determinações prolatadas nos recursos em 

apenso, promova o arquivamento dos mesmos.

Proceda-se a alteração na capa dos autos, bem como sistema Apolo, 

atualizando os Advogados do Banco requerente, conforme contido na 

petição de fls. 166.

Outrossim, ante o teor da certidão de fls. 165, DETERMINO a intimação da 

parte requerente, 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.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75577 Nr: 1242-04.2015.811.0093

 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: CÉLIA MARIA PERAZOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉD DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOC SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT-4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71545 Nr: 934-36.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. C. L Zampieri Madeiras

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229

 Vistos, etc.

DEFIRO o requerimento formulado às fls. 112, razão pela qual, SUSPENDO 

o curso da marcha processual, pelo prazo de 120 dias.

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.: 49285 Nr: 35-43.2010.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C D M INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA, MARCOS ROBERTO JULIANE, SERGIO ANTUNES DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte exequente sobre o retorno dos autos ao Juízo da 

Comarca de Feliz Natal/MT, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção da execução 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.: 71314 Nr: 702-24.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Branco & Oliveira Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito (fls. 48/48v).

Com efeito, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório pelo período 

de 06 (seis) anos, prazo esse que computa 01 (um) ano de suspensão 

prevista no artigo 40 da LEF somado ao lustro prescricional do crédito 

tributário.

 Caso transcorrido tal prazo no arquivo provisório sem manifestação da 

parte exequente, CONCLUSOS para análise da prescrição, sendo certo 

que tal situação deverá ser anotada no sistema Apolo.

Por outro lado, caso haja manifestação dentro do lapso temporal aludido, 

CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75082 Nr: 984-91.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELCIO GARCIA - ME, ADELCIO GARCIA

 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. 16, 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. 07/08, 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.: 72193 Nr: 360-76.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Feliz Natal/MT.

Após, cumprido integralmente todas as determinações contidas nos autos, 

AO ARQUIVO com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75106 Nr: 1008-22.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADOS ARAPUA LTDA, LEOCIR 

DEBASTIANI, ANTÔNIO DOMINGOS DEBASTIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, bem como tendo em vista o teor do 

pugnado às fls. 18/19, DETERMINO a intimação da parte exequente, a fim 

de que se manifeste nos autos, no prazo de 15 dias, sendo o silêncio 

interpretado como concordância acerca da referida petição.

 Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos 

conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75411 Nr: 1171-02.2015.811.0093

 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: ROSILENE CRISTINA GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal, 

solicitando informações acerca de valores depositados em conta 

vinculada do PIS/PASEP e FGTS, no nome de Eder Nogueira (filho de Ari 

Nogueira e Irene Fernandes Nogueira; RG. 1236795 SSP/MS), no prazo de 

15 dias.

Caso necessário, DEFIRO desde já a expedição de ofício à Receita Federal 

com o escopo de obter o número do CPF do de cujus.

Após, dê-se vista dos autos ao nobre representante do Ministério Público, 

nos termos do artigo 721 do NCPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77383 Nr: 865-96.2016.811.0093

 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: Orcenio Fuchs

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENAL DE SOUZA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229

 Vistos,

HOMOLOGO a dispensa das testemunhas não ouvidas, bem como declaro 

encerrada a instrução processual.

Buscando a conciliação, designo audiência de conciliação para o dia 

08/08/2018, às 15:30 horas, ficando consignado que caso não havendo 

acordo, as partes deverão apresentar alegações finais por escrito, com 

posterior prolação de sentença.

Saem as partes devidamente intimadas.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 44924 Nr: 379-63.2006.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HASHIMOTO AUTO ELÉTRICA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO JOSÉ BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B, CAIO 

ACIALDI - OAB:10.759-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico que a presente ação 

encontra-se em andamento a mais de 12 (doze) anos.

 Desse modo, com finalidade de por fim a demanda judicial, considerando 

que até o presente momento não foi realizado audiência de conciliação em 

Juízo com as partes, bem como tendo em vista a nova sistemática do 

vigente Código de Processo Civil, a fim de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribuindo para a célere resolução da lide, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, conforme pauta da conciliadora.

Saliento que a audiência designada não restará em prejuízo a nenhuma 

das partes, eis que este Juízo esta possibilitando às mesmas a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como 

dos envolvidos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41840 Nr: 1220-03.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanice Eduardo Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41867 Nr: 1247-83.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Pereira Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42385 Nr: 1765-73.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE TEIXEIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80572 Nr: 2399-69.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI RIBEIRO THIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Helio Maciel da Silva - OAB:12789-A/MT, 

Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80891 Nr: 225-53.2012.811.0087

 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: VICENCIA PESSOA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83022 Nr: 2355-16.2012.811.0087

 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 Antonia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84849 Nr: 819-33.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85385 Nr: 1341-60.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Boaventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91206 Nr: 147-54.2015.811.0087

 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: GFdSM, Sirlei Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donisete Pablo Souza - 

OAB:15083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91237 Nr: 172-67.2015.811.0087

 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: Aparecido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emiliana Borges França - 

OAB:OAB/MT-17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91404 Nr: 302-57.2015.811.0087

 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: DARIO DE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sharlon Wilian Schmidt - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91617 Nr: 439-39.2015.811.0087

 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: NILTON GHISLERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 93478 Nr: 1424-08.2015.811.0087

 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: Julia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94211 Nr: 1810-38.2015.811.0087

 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: Noeli Rodrigues de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT, Katiuscia de Lima Macedo Severino - OAB:OAB/MT 

17.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95508 Nr: 2626-20.2015.811.0087

 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
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 PARTE AUTORA: Belenice Teresinha Dalla Corte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95886 Nr: 2796-89.2015.811.0087

 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: João Paulo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96287 Nr: 3044-55.2015.811.0087

 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: Joslene Macalossi Demétrio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96968 Nr: 3451-61.2015.811.0087

 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: KCdS, Franciane Moura Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Rosana Lovison - OAB:19013-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 97479 Nr: 3866-44.2015.811.0087

 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: JANETE BATISTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98497 Nr: 553-41.2016.811.0087

 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: Clemente José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101237 Nr: 2121-92.2016.811.0087

 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 Edina de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101597 Nr: 2344-45.2016.811.0087

 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: Eufrasia Moreis Feitosa Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B, Queiliane Vieira Mendes Vaz - 

OAB:MT/20.117/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101822 Nr: 2484-79.2016.811.0087

 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: Francisco Aramis Araujo Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102500 Nr: 2980-11.2016.811.0087

 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: Adriana Segalotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102743 Nr: 3145-58.2016.811.0087

 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: Liane Terezinha de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 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.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103449 Nr: 3582-02.2016.811.0087
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gecilvado Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104228 Nr: 4164-02.2016.811.0087

 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: Coraci Cardoso de Oliveira Gaspar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105734 Nr: 575-65.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcione Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108054 Nr: 1863-48.2017.811.0087

 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: Jose Boza Paganini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Vacario dos 

Santos - OAB:OAB-MT 19404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108682 Nr: 2164-92.2017.811.0087

 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: Segismundo Basilio Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 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.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115175 Nr: 2203-55.2018.811.0087

 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: Rosenilda Antunes Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carol Elen de Campos - 

OAB:258075 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34352 Nr: 467-17.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir dos Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41580 Nr: 960-23.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40459 Nr: 2661-53.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO KAISER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39616 Nr: 1817-06.2010.811.0087

 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: Jose Maria Gonçalves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39444 Nr: 1645-64.2010.811.0087

 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: Nelita Terezinha Tavares Viega

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT, Reinaldo Luciano Fernandes - OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.
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Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35141 Nr: 1254-46.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Lemos Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33432 Nr: 2352-03.2008.811.0087

 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: Roselene Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada (INSS) - Cuiabá - OAB:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33402 Nr: 2308-81.2008.811.0087

 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: Tereza Rodrigues Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32362 Nr: 1269-49.2008.811.0087

 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 Providencia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115594 Nr: 2521-38.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Comarca de Matupá - MT, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Diego Henrique Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Augusto Giraldi 

Macedo - OAB:13.563 OAB/MT

 A fim de dar cumprimento à carta precatória recebida, designo audiência 

para a data de 14 de junho de 2018, às 15h15min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105277 Nr: 274-21.2017.811.0087

 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: Noeli de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quécele de Carli - OAB:17.062-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite-se a requerida, para, querendo contestar a presente ação, no prazo 

previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do CPC, começando este a fluir 

da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104980 Nr: 130-47.2017.811.0087

 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 de Jesus Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 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.

Cite-se a requerida, para, querendo contestar a presente ação, no prazo 

previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do CPC, começando este a fluir 

da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98715 Nr: 693-75.2016.811.0087

 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: Lucimar da Costa Siebra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite-se a requerida, para, querendo contestar a presente ação, no prazo 

previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do CPC, começando este a fluir 

da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 97713 Nr: 99-61.2016.811.0087

 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: Domingos Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sharlon Wilian Schmidt - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite-se a requerida, para, querendo contestar a presente ação, no prazo 

previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do CPC, começando este a fluir 

da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann
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 Cod. Proc.: 92420 Nr: 951-22.2015.811.0087

 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 Salete Beckes de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite-se a requerida, para, querendo contestar a presente ação, no prazo 

previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do CPC, começando este a fluir 

da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85277 Nr: 1235-98.2013.811.0087

 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 Divina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite-se a requerida, para, querendo contestar a presente ação, no prazo 

previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do CPC, começando este a fluir 

da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81944 Nr: 1278-69.2012.811.0087

 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: SEBASTIÃO DOS REIS MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite-se a requerida, para, querendo contestar a presente ação, no prazo 

previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do CPC, começando este a fluir 

da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80636 Nr: 2463-79.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite-se a requerida, para, querendo contestar a presente ação, no prazo 

previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do CPC, começando este a fluir 

da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41546 Nr: 926-48.2011.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCILENE PAREIRA RAMOS FLACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:209868/SP, FABIANA DE LIMA - OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite-se a requerida, para, querendo contestar a presente ação, no prazo 

previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do CPC, começando este a fluir 

da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40456 Nr: 2658-98.2010.811.0087

 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: ANA ROSA DE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite-se a requerida, para, querendo contestar a presente ação, no prazo 

previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do CPC, começando este a fluir 

da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40452 Nr: 2654-61.2010.811.0087

 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: Ovandir Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Bueno F. Navarini - 

OAB:13.064 OAB/MT, Sirlene de Jesus Bueno - OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite-se a requerida, para, querendo contestar a presente ação, no prazo 

previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do CPC, começando este a fluir 

da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40378 Nr: 2580-07.2010.811.0087

 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: PEDRO EDIMUNDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite-se a requerida, para, querendo contestar a presente ação, no prazo 

previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do CPC, começando este a fluir 

da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39455 Nr: 1656-93.2010.811.0087

 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
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 PARTE AUTORA: Beatriz Milani Lavratti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite-se a requerida, para, querendo contestar a presente ação, no prazo 

previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do CPC, começando este a fluir 

da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38326 Nr: 526-68.2010.811.0087

 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: Sonia Maria Alves Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite-se a requerida, para, querendo contestar a presente ação, no prazo 

previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do CPC, começando este a fluir 

da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37395 Nr: 3471-62.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilma Dias da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite-se a requerida, para, querendo contestar a presente ação, no prazo 

previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do CPC, começando este a fluir 

da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33398 Nr: 2299-22.2008.811.0087

 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: Angelina Vieira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite-se a requerida, para, querendo contestar a presente ação, no prazo 

previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do CPC, começando este a fluir 

da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 31919 Nr: 698-78.2008.811.0087

 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: Geni Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite-se a requerida, para, querendo contestar a presente ação, no prazo 

previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do CPC, começando este a fluir 

da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29955 Nr: 1412-72.2007.811.0087

 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 Marciana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite-se a requerida, para, querendo contestar a presente ação, no prazo 

previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do CPC, começando este a fluir 

da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39481 Nr: 1682-91.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelina Vieira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39474 Nr: 1675-02.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Gonçalves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.
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No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99051 Nr: 893-82.2016.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matias Ferreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO-OS.

Pelo princípio da causalidade, condeno o exequente em honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42433 Nr: 1813-32.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE CARVALHO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO-OS.

Pelo princípio da causalidade, condeno o exequente em honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41903 Nr: 1283-28.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Theobaldo Francisco de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO-OS.

Pelo princípio da causalidade, condeno o exequente em honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40249 Nr: 2451-02.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA ELENA DURÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rita da Silva Marafon - 

OAB:12275-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO-OS.

Pelo princípio da causalidade, condeno o exequente em honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33436 Nr: 2331-27.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eurípedes Lacerda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Alberto Jantorno - 

OAB:MT/12.229-A, Samara Corinta Hammoud Costa - OAB:6.816 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO-OS.

Pelo princípio da causalidade, condeno o exequente em honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87013 Nr: 412-90.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozinha Conceição Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO-OS.

Pelo princípio da causalidade, condeno o exequente em honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86886 Nr: 308-98.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Ribeiro Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO-OS.

Pelo princípio da causalidade, condeno o exequente em honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81662 Nr: 996-31.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENI DIAS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO-OS.

Pelo princípio da causalidade, condeno o exequente em honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37501 Nr: 3577-24.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Oening Pilati, Olivar de Ramos Pilati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO-OS.

Pelo princípio da causalidade, condeno o exequente em honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.
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 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38391 Nr: 592-48.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalina Machado dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO-OS.

Pelo princípio da causalidade, condeno o exequente em honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91651 Nr: 455-90.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Aparecido Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO-OS.

Pelo princípio da causalidade, condeno o exequente em honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39874 Nr: 2075-16.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CANDIDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ribeiro Junior - 

OAB:9410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO-OS.

Pelo princípio da causalidade, condeno o exequente em honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87614 Nr: 892-68.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemenciano José Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO-OS.

Pelo princípio da causalidade, condeno o exequente em honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87594 Nr: 873-62.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Suniga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO-OS.
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Pelo princípio da causalidade, condeno o exequente em honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82179 Nr: 1513-36.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMSDS, MDSDS, ADRIANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO-OS.

Pelo princípio da causalidade, condeno o exequente em honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85186 Nr: 1144-08.2013.811.0087

 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: Dirce Garcia Afonso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO-OS.

Pelo princípio da causalidade, condeno o exequente em honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40842 Nr: 221-50.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO-OS.

Pelo princípio da causalidade, condeno o exequente em honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86114 Nr: 2036-14.2013.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Dalabeto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Russy Maiara Pesovento Teixeira - 

OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO-OS.

Pelo princípio da causalidade, condeno o exequente em honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 387 de 588



 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88288 Nr: 1441-78.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO-OS.

Pelo princípio da causalidade, condeno o exequente em honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86064 Nr: 1984-18.2013.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erasmo Paulino Cavalett

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO-OS.

Pelo princípio da causalidade, condeno o exequente em honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41827 Nr: 1207-04.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RODRIGUES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO-OS.

Pelo princípio da causalidade, condeno o exequente em honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87033 Nr: 433-66.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Eli de Souza Darme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO-OS.

Pelo princípio da causalidade, condeno o exequente em honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98951 Nr: 818-43.2016.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORVINA DOS SANTOS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Carlos da Rocha - 

OAB:96030/SP

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO-OS.

Pelo princípio da causalidade, condeno o exequente em honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 
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RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41914 Nr: 1294-57.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO-OS.

Pelo princípio da causalidade, condeno o exequente em honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42381 Nr: 1761-36.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose dos Santos Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o exequente concorda com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO-OS.

Pelo princípio da causalidade, condeno o exequente em honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41816 Nr: 1196-72.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA CRAVEIRO DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33510 Nr: 2412-73.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Fausto de Mates

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91256 Nr: 189-06.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Maria de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Rosana Lovison - OAB:19013-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 
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pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41201 Nr: 580-97.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosineia Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41904 Nr: 1284-13.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO SEVERINO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41837 Nr: 1217-48.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES DE FATIMA CANJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90386 Nr: 2607-48.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cacilda Alves de Moraes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80400 Nr: 2227-30.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA POLIPENKO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.
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Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39522 Nr: 1723-58.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Fernandes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34712 Nr: 840-48.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Virginia Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:8.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36207 Nr: 2325-83.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dimas Arruda de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Helio Maciel da Silva - OAB:12789-A/MT, 

Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32357 Nr: 1264-27.2008.811.0087

 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: Mauro Spindola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87326 Nr: 662-26.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salete Prehll

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 
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OAB:OAB/MT 10.695-A, Russy Maiara Pesovento Teixeira - 

OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87613 Nr: 891-83.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição Aparecida Gazzoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36003 Nr: 2112-77.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LAUREANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:273735/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81431 Nr: 765-04.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR VIEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 28768 Nr: 241-80.2007.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Rosa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41551 Nr: 931-70.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ODILIA DOMINICIANO SANSHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86119 Nr: 2041-36.2013.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norberto Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Russy Maiara Pesovento Teixeira - 

OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 97147 Nr: 3553-83.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mateus de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95797 Nr: 2766-54.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Damasceno Justino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91410 Nr: 306-94.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Valdecir Floriano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90381 Nr: 2602-26.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloi Hammacher

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87897 Nr: 1117-88.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA ELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Russy Maiara Pesovento 

Teixeira - OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84661 Nr: 624-48.2013.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joao Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84484 Nr: 439-10.2013.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delvino Luiz Palenskchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82425 Nr: 1759-32.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA DA SILVA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41868 Nr: 1248-68.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SUELY CORDEIRO BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40031 Nr: 2233-71.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI MARIA SACKSER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39792 Nr: 1993-82.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dozolina Vicentini Bagatini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT, Dawison Joreu da Silva - OAB:23.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36210 Nr: 2328-38.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldtraud Horn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 11501 Nr: 527-63.2004.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIR DALL AGNOLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 
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que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107040 Nr: 1323-97.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Cardoso de Sá, EVANDRO FERREIRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em análise dos autos constata-se que as parte no intuito de colocar fim 

ao litígio, entabularam o acordo de fls. 23/28.

Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO de folhas 23/28, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, e, julgo extinto o processo, nos termos do 

art. 487, III, a, do NCPC.

Desentranhe-se dos autos a petição de fls. 29/34, eis que de igual teor a 

petição de fls. 23/28.

Honorários conforme acordado entre as partes.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, procedendo-se as 

devidas baixas e anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41186 Nr: 565-31.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalia Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41554 Nr: 934-25.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41569 Nr: 949-91.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANGELICA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41578 Nr: 958-53.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR ROCHA DAMASIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41694 Nr: 1074-59.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41835 Nr: 1215-78.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SILVA PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42318 Nr: 1698-11.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Lili dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42382 Nr: 1762-21.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Leandro da Silva Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80565 Nr: 2392-77.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nita Pereira da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81948 Nr: 1282-09.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Paulo Procopio Neto, Ana Maria Nunes Procopio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81953 Nr: 1287-31.2012.811.0087

 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: Antonio Milton Matiolevtcs

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82099 Nr: 1433-72.2012.811.0087

 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: LEANIRA RIBEIRO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82365 Nr: 1699-59.2012.811.0087

 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: Dorival de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82844 Nr: 2178-52.2012.811.0087

 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: IVONE TEREZINHA DARSIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83166 Nr: 2499-87.2012.811.0087

 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: SEVERINO SALUSTIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83233 Nr: 2566-52.2012.811.0087

 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: DDO, LUCIANE DEFACIO, Denise Arlene de Oliveira, 

AVDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84288 Nr: 249-47.2013.811.0087

 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: EDNA CALDAS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91547 Nr: 399-57.2015.811.0087

 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: Jose Carlos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Vinicius Oliveira Duarte 

- OAB:19.063-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 93235 Nr: 1318-46.2015.811.0087

 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: Pedro Ferreira da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 93630 Nr: 1509-91.2015.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 93692 Nr: 1549-73.2015.811.0087

 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: Sirlei Simonetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 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.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 93695 Nr: 1551-43.2015.811.0087

 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: Atílio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sharlon Wilian Schmidt - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94299 Nr: 1865-86.2015.811.0087

 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: Vera Lucia Boeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Rosana Lovison - OAB:19013-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 97710 Nr: 96-09.2016.811.0087

 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: Antônia da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emiliana Borges França - 

OAB:OAB/MT-17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98249 Nr: 403-60.2016.811.0087

 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: Silvana de Souza de Lima Rodrigues Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98651 Nr: 651-26.2016.811.0087

 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: Suely de Oliveira dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99366 Nr: 1081-75.2016.811.0087

 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: Jose Aparecido Geracino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99715 Nr: 1270-53.2016.811.0087

 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: Fabiana Evangelista de Lima

 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:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100405 Nr: 1660-23.2016.811.0087

 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: Augustinho do Nascimento de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101598 Nr: 2345-30.2016.811.0087

 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: Eliane Fagundes Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101959 Nr: 2590-41.2016.811.0087

 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: ANTONIO CARNEIRO DA SILVA

 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:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103080 Nr: 3309-23.2016.811.0087

 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: JJCF, JF, IVANIR DOS SANTOS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107252 Nr: 1493-69.2017.811.0087

 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: Genilda Maria Pinheiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109355 Nr: 2562-39.2017.811.0087

 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: OSD, Tania Oliveira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 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.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109896 Nr: 2888-96.2017.811.0087

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Rigotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523/0, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - 

OAB:MT/21.097-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110143 Nr: 3010-12.2017.811.0087

 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: Amelia Aparecida da Silva Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112014 Nr: 4034-75.2017.811.0087

 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 da Gloria Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523/0, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - 

OAB:MT/21.097-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112015 Nr: 4035-60.2017.811.0087

 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: Nilva Pinheiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523/0, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - 

OAB:MT/21.097-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33218 Nr: 2122-58.2008.811.0087

 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: Rafael Luquini de Lima Pinto, Randolfo de Lima Pinto 

Junior, Clair Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39767 Nr: 1968-69.2010.811.0087

 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: Roseli Pereira da Silva, AdSCB, JdSCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41564 Nr: 944-69.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS GONSAGA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42135 Nr: 1515-40.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HILARIA DOS SANTOS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42206 Nr: 1586-42.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDERICE NUNES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42316 Nr: 1696-41.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Roseno de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80395 Nr: 2222-08.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Elidio Pardinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80560 Nr: 2387-55.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanir da Graça Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81674 Nr: 1008-45.2012.811.0087

 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: LUCIA NUNES GREGORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81846 Nr: 1180-84.2012.811.0087

 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: ALTINO JOAO MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81942 Nr: 1276-02.2012.811.0087

 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: Clemair Aparecida Marcondes de Quadros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 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.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81952 Nr: 1286-46.2012.811.0087

 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 JOANA DA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82980 Nr: 2313-64.2012.811.0087

 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: RAIMUNDO DIAS CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FERREIRA - OAB:OAB/MT 

16.166, 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.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84302 Nr: 263-31.2013.811.0087

 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: LAURO CORREIA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84308 Nr: 269-38.2013.811.0087

 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: SALVADOR MACIEL NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85073 Nr: 1034-09.2013.811.0087

 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 Dejanira Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85280 Nr: 1238-53.2013.811.0087

 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: Noemi Leoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86120 Nr: 2042-21.2013.811.0087

 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: Rosalino Maximo Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Russy Maiara Pesovento Teixeira - 

OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96812 Nr: 3369-30.2015.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Brizola de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 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.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99285 Nr: 1032-34.2016.811.0087

 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: Eulalia Foletto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA TEIXEIRA PASSOS - 

OAB:18833-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104949 Nr: 109-71.2017.811.0087

 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: Almiro do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Deuzamar Ferreira 

Nunes - OAB:MT/22.222-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105256 Nr: 268-14.2017.811.0087

 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: JAIME DE OLIVEIRA SELESTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111010 Nr: 3461-37.2017.811.0087

 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: Jose Mendes Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 30683 Nr: 2151-45.2007.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete de Souza Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT, Patricia Martens - OAB:18.404 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32109 Nr: 660-66.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Eva Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32589 Nr: 1494-69.2008.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33021 Nr: 1927-73.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBANY DAMETTO BALBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34182 Nr: 299-15.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genir Terezinha Schaurich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34438 Nr: 554-70.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34816 Nr: 934-93.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Paulo Casasola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 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.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35186 Nr: 1298-65.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Elio Dockhorn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36024 Nr: 2134-38.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenira Correa Leonardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36371 Nr: 2488-63.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Valdeci de Aragão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37301 Nr: 3366-85.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38329 Nr: 529-23.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozana Berge Afonso, Luana Taira Afonso Garcia
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38965 Nr: 1165-86.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Borgert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39659 Nr: 1860-40.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA PAVELSKI POLIPENKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40618 Nr: 2821-78.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FRANGOSO PEREIRA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41544 Nr: 924-78.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42137 Nr: 1517-10.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ALVES DE ALECAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80460 Nr: 2287-03.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81657 Nr: 991-09.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS BLOTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82144 Nr: 1478-76.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Ferreira, MARIA IZILDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82537 Nr: 1871-98.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aneli Vicentini Riboli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82696 Nr: 2030-41.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IVONE ROMANHOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82841 Nr: 2175-97.2012.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDO ROTERMEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82869 Nr: 2203-65.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTDSF, EODSF, OHDSF, EMDSF, ROSENIR PEREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96698 Nr: 3286-14.2015.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elio Dockhorn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99030 Nr: 874-76.2016.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99067 Nr: 909-36.2016.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE ROMANHOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41539 Nr: 919-56.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Katiane dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o patrono da parte autora cumpriu a determinação retro 

e apresentou o recibo de quitação dos valores liberados, arquivem-se 

definitivamente os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82842 Nr: 2176-82.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Biazoto Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o patrono da parte autora cumpriu a determinação retro 

e apresentou o recibo de quitação dos valores liberados, arquivem-se 

definitivamente os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34213 Nr: 329-50.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusdedeth Pinto de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o patrono da parte autora cumpriu a determinação retro 

e apresentou o recibo de quitação dos valores liberados, arquivem-se 

definitivamente os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82510 Nr: 1844-18.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIAN DA COSTA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o patrono da parte autora cumpriu a determinação retro 

e apresentou o recibo de quitação dos valores liberados, arquivem-se 

definitivamente os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41842 Nr: 1222-70.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE BERNARDES BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o patrono da parte autora cumpriu a determinação retro 

e apresentou o recibo de quitação dos valores liberados, arquivem-se 

definitivamente os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36023 Nr: 2133-53.2009.811.0087
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 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Augusto de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o patrono da parte autora cumpriu a determinação retro 

e apresentou o recibo de quitação dos valores liberados, arquivem-se 

definitivamente os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83790 Nr: 3127-76.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DORVALINA RODRIGUES VALIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o patrono da parte autora cumpriu a determinação retro 

e apresentou o recibo de quitação dos valores liberados, arquivem-se 

definitivamente os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38960 Nr: 1160-64.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Joaquim Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Helio Maciel da Silva - OAB:12789-A/MT, 

Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o patrono da parte autora cumpriu a determinação retro 

e apresentou o recibo de quitação dos valores liberados, arquivem-se 

definitivamente os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 31286 Nr: 194-72.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurides Caetano dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Freitas Queiroz - 

OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o patrono da parte autora cumpriu a determinação retro 

e apresentou o recibo de quitação dos valores liberados, arquivem-se 

definitivamente os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37920 Nr: 114-40.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o patrono da parte autora cumpriu a determinação retro 

e apresentou o recibo de quitação dos valores liberados, arquivem-se 

definitivamente os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32134 Nr: 813-02.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindete Alves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Helio Maciel da Silva - OAB:12789-A/MT, 

Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o patrono da parte autora cumpriu a determinação retro 

e apresentou o recibo de quitação dos valores liberados, arquivem-se 

definitivamente os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40255 Nr: 2457-09.2010.811.0087

 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: ALZIRA FRANCISCA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Freitas Queiroz - 

OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o patrono da parte autora cumpriu a determinação retro 

e apresentou o recibo de quitação dos valores liberados, arquivem-se 

definitivamente os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83767 Nr: 3103-48.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o patrono da parte autora cumpriu a determinação retro 

e apresentou o recibo de quitação dos valores liberados, arquivem-se 

definitivamente os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38954 Nr: 1154-57.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Rosa Baggio Oss

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Adveio a este juízo a informação quanto à quitação das requisições de 

pequeno valor, dentre as quais se inclui o crédito originário da presente 

execução de sentença, pelo que resta demonstrado o adimplemento da 

obrigação oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 
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execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40138 Nr: 2340-18.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonia Matias de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Adveio a este juízo a informação quanto à quitação das requisições de 

pequeno valor, dentre as quais se inclui o crédito originário da presente 

execução de sentença, pelo que resta demonstrado o adimplemento da 

obrigação oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39545 Nr: 1746-04.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nelson Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Adveio a este juízo a informação quanto à quitação das requisições de 

pequeno valor, dentre as quais se inclui o crédito originário da presente 

execução de sentença, pelo que resta demonstrado o adimplemento da 

obrigação oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 31298 Nr: 206-86.2008.811.0087

 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: Ingred Bahr

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Adveio a este juízo a informação quanto à quitação das requisições de 

pequeno valor, dentre as quais se inclui o crédito originário da presente 

execução de sentença, pelo que resta demonstrado o adimplemento da 

obrigação oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99667 Nr: 1238-48.2016.811.0087

 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: Eulina Maria Fuzzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Adveio a este juízo a informação quanto à quitação das requisições de 

pequeno valor, dentre as quais se inclui o crédito originário da presente 

execução de sentença, pelo que resta demonstrado o adimplemento da 

obrigação oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38952 Nr: 1152-87.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Vita Candida de Jesus Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Adveio a este juízo a informação quanto à quitação das requisições de 

pequeno valor, dentre as quais se inclui o crédito originário da presente 

execução de sentença, pelo que resta demonstrado o adimplemento da 

obrigação oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34913 Nr: 1027-56.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eva Mendes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Adveio a este juízo a informação quanto à quitação das requisições de 

pequeno valor, dentre as quais se inclui o crédito originário da presente 

execução de sentença, pelo que resta demonstrado o adimplemento da 

obrigação oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação.
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Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32977 Nr: 1867-03.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Leandro da Silva Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Adveio a este juízo a informação quanto à quitação das requisições de 

pequeno valor, dentre as quais se inclui o crédito originário da presente 

execução de sentença, pelo que resta demonstrado o adimplemento da 

obrigação oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41193 Nr: 572-23.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Gessiele da Silva Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Adveio a este juízo a informação quanto à quitação das requisições de 

pequeno valor, dentre as quais se inclui o crédito originário da presente 

execução de sentença, pelo que resta demonstrado o adimplemento da 

obrigação oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81220 Nr: 554-65.2012.811.0087

 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: ROSANE KEMPKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MESQUITA DE 

LIMA - OAB:157219/SP, EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:209868/SP, FABIANA DE LIMA - OAB:14.068-B OAB/MT, HERALDO 

PEREIRA DE LIMA - OAB:112449/SP, LUCIANA DE LIMA - 

OAB:149020/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Adveio a este juízo a informação quanto à quitação das requisições de 

pequeno valor, dentre as quais se inclui o crédito originário da presente 

execução de sentença, pelo que resta demonstrado o adimplemento da 

obrigação oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87475 Nr: 781-84.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edileusa Santos de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Adveio a este juízo a informação quanto à quitação das requisições de 

pequeno valor, dentre as quais se inclui o crédito originário da presente 

execução de sentença, pelo que resta demonstrado o adimplemento da 

obrigação oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33016 Nr: 1922-51.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Selma de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Adveio a este juízo a informação quanto à quitação das requisições de 

pequeno valor, dentre as quais se inclui o crédito originário da presente 

execução de sentença, pelo que resta demonstrado o adimplemento da 

obrigação oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39848 Nr: 2049-18.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Pastorina da Costa Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ribeiro Junior - 

OAB:9410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Adveio a este juízo a informação quanto à quitação das requisições de 

pequeno valor, dentre as quais se inclui o crédito originário da presente 

execução de sentença, pelo que resta demonstrado o adimplemento da 

obrigação oriunda dos presentes autos.
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 Ora, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81410 Nr: 744-28.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TEREZA DE MOURA AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Adveio a este juízo a informação quanto à quitação das requisições de 

pequeno valor, dentre as quais se inclui o crédito originário da presente 

execução de sentença, pelo que resta demonstrado o adimplemento da 

obrigação oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41192 Nr: 571-38.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Miriam da Conceção Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Adveio a este juízo a informação quanto à quitação das requisições de 

pequeno valor, dentre as quais se inclui o crédito originário da presente 

execução de sentença, pelo que resta demonstrado o adimplemento da 

obrigação oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84454 Nr: 409-72.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cleusa de Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Adveio a este juízo a informação quanto à quitação das requisições de 

pequeno valor, dentre as quais se inclui o crédito originário da presente 

execução de sentença, pelo que resta demonstrado o adimplemento da 

obrigação oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99802 Nr: 1321-64.2016.811.0087

 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: LUCIA DA SILVA COSTA ROMUALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Com efeito, observo que a parte-autora não logrou demonstrar o prévio e 

indispensável requerimento administrativo junto à autarquia previdenciária.

Cediço que o interesse de agir, como uma das condições de 

procedibilidade da ação, resulta da conjugação do binômio 

utilidade-necessidade. Se de um lado a ação deve ser útil ao extravaso da 

pretensão autoral, deve ela ser necessária.

Ora, no caso sob julgamento, em razão da ausência de requerimento 

administrativo, não se visualiza a necessidade de manejo da ação judicial. 

Isso porque, a postulação administrativa pode vir a culminar no 

deferimento do benefício previdenciário que ora se postula, evitando o uso 

da desgastante, lenta e cara máquina judiciária.

Assim, com assento na jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tenho como indispensável o 

prévio requerimento administrativo para a perfeição da condição da ação 

consistente no interesse de agir, nos termos do que dispõe os artigos 17, 

485, inciso VI, e 330, inciso III do CPC.

Destarte, forte no art. 485, VI, combinado com o art. 330, III, ambos do 

CPC, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução de 

mérito.

Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81850 Nr: 1184-24.2012.811.0087

 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 ANTONIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Com efeito, observo que a parte-autora não logrou demonstrar o prévio e 

indispensável requerimento administrativo junto à autarquia previdenciária.

Cediço que o interesse de agir, como uma das condições de 

procedibilidade da ação, resulta da conjugação do binômio 

utilidade-necessidade. Se de um lado a ação deve ser útil ao extravaso da 

pretensão autoral, deve ela ser necessária.

Ora, no caso sob julgamento, em razão da ausência de requerimento 

administrativo, não se visualiza a necessidade de manejo da ação judicial. 

Isso porque, a postulação administrativa pode vir a culminar no 

deferimento do benefício previdenciário que ora se postula, evitando o uso 

da desgastante, lenta e cara máquina judiciária.

Assim, com assento na jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tenho como indispensável o 

prévio requerimento administrativo para a perfeição da condição da ação 

consistente no interesse de agir, nos termos do que dispõe os artigos 17, 

485, inciso VI, e 330, inciso III do CPC.

Destarte, forte no art. 485, VI, combinado com o art. 330, III, ambos do 

CPC, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução de 

mérito.

Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41571 Nr: 951-61.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI DIAS BONIFACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Com efeito, observo que a parte-autora não logrou demonstrar o prévio e 

indispensável requerimento administrativo junto à autarquia previdenciária.

Cediço que o interesse de agir, como uma das condições de 

procedibilidade da ação, resulta da conjugação do binômio 

utilidade-necessidade. Se de um lado a ação deve ser útil ao extravaso da 

pretensão autoral, deve ela ser necessária.

Ora, no caso sob julgamento, em razão da ausência de requerimento 

administrativo, não se visualiza a necessidade de manejo da ação judicial. 

Isso porque, a postulação administrativa pode vir a culminar no 

deferimento do benefício previdenciário que ora se postula, evitando o uso 

da desgastante, lenta e cara máquina judiciária.

Assim, com assento na jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tenho como indispensável o 

prévio requerimento administrativo para a perfeição da condição da ação 

consistente no interesse de agir, nos termos do que dispõe os artigos 17, 

485, inciso VI, e 330, inciso III do CPC.

Destarte, forte no art. 485, VI, combinado com o art. 330, III, ambos do 

CPC, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução de 

mérito.

Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80978 Nr: 312-09.2012.811.0087

 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: Antonia Hilda Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o patrono da parte autora cumpriu a determinação retro 

e apresentou o recibo de quitação dos valores liberados, arquivem-se 

definitivamente os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80743 Nr: 76-57.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarinda da Silva Sandri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliani Alves Chagas do 

Pinheiro - OAB:OAB/MT 16.135, FABIANA DE LIMA - OAB:14.068-B 

OAB/MT, Luiz Pinheiro - OAB:2621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o patrono da parte autora cumpriu a determinação retro 

e apresentou o recibo de quitação dos valores liberados, arquivem-se 

definitivamente os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34415 Nr: 531-27.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sebastião Alves de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o patrono da parte autora cumpriu a determinação retro 

e apresentou o recibo de quitação dos valores liberados, arquivem-se 

definitivamente os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39453 Nr: 1654-26.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Afonso Benedito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o patrono da parte autora cumpriu a determinação retro 

e apresentou o recibo de quitação dos valores liberados, arquivem-se 

definitivamente os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36018 Nr: 2128-31.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Joaquina Gonçalves de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o patrono da parte autora cumpriu a determinação retro 

e apresentou o recibo de quitação dos valores liberados, arquivem-se 

definitivamente os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42149 Nr: 1529-24.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADELINO ALVES DE SOUZA, MARIA DE LOURDES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o patrono da parte autora cumpriu a determinação retro 

e apresentou o recibo de quitação dos valores liberados, arquivem-se 

definitivamente os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39833 Nr: 2034-49.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Monteiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o patrono da parte autora cumpriu a determinação retro 

e apresentou o recibo de quitação dos valores liberados, arquivem-se 

definitivamente os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41191 Nr: 570-53.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marines Nunes Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o patrono da parte autora cumpriu a determinação retro 

e apresentou o recibo de quitação dos valores liberados, arquivem-se 

definitivamente os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37225 Nr: 3303-60.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eliete Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o patrono da parte autora cumpriu a determinação retro 

e apresentou o recibo de quitação dos valores liberados, arquivem-se 

definitivamente os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39475 Nr: 1676-84.2010.811.0087

 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: Neuza da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Com efeito, observo que a parte-autora não logrou demonstrar o prévio e 

indispensável requerimento administrativo junto à autarquia previdenciária.

Cediço que o interesse de agir, como uma das condições de 

procedibilidade da ação, resulta da conjugação do binômio 

utilidade-necessidade. Se de um lado a ação deve ser útil ao extravaso da 

pretensão autoral, deve ela ser necessária.

Ora, no caso sob julgamento, em razão da ausência de requerimento 

administrativo, não se visualiza a necessidade de manejo da ação judicial. 

Isso porque, a postulação administrativa pode vir a culminar no 

deferimento do benefício previdenciário que ora se postula, evitando o uso 

da desgastante, lenta e cara máquina judiciária.

Assim, com assento na jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tenho como indispensável o 

prévio requerimento administrativo para a perfeição da condição da ação 

consistente no interesse de agir, nos termos do que dispõe os artigos 17, 

485, inciso VI, e 330, inciso III do CPC.

Destarte, forte no art. 485, VI, combinado com o art. 330, III, ambos do 

CPC, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução de 

mérito.

Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41199 Nr: 578-30.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Silvani Silvestre Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Com efeito, observo que a parte-autora não logrou demonstrar o prévio e 

indispensável requerimento administrativo junto à autarquia previdenciária.

Cediço que o interesse de agir, como uma das condições de 

procedibilidade da ação, resulta da conjugação do binômio 

utilidade-necessidade. Se de um lado a ação deve ser útil ao extravaso da 

pretensão autoral, deve ela ser necessária.

Ora, no caso sob julgamento, em razão da ausência de requerimento 

administrativo, não se visualiza a necessidade de manejo da ação judicial. 

Isso porque, a postulação administrativa pode vir a culminar no 

deferimento do benefício previdenciário que ora se postula, evitando o uso 

da desgastante, lenta e cara máquina judiciária.

Assim, com assento na jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tenho como indispensável o 

prévio requerimento administrativo para a perfeição da condição da ação 

consistente no interesse de agir, nos termos do que dispõe os artigos 17, 

485, inciso VI, e 330, inciso III do CPC.

Destarte, forte no art. 485, VI, combinado com o art. 330, III, ambos do 

CPC, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução de 

mérito.

Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41804 Nr: 1184-58.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalino Barbosa de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Com efeito, observo que a parte-autora não logrou demonstrar o prévio e 

indispensável requerimento administrativo junto à autarquia previdenciária.

Cediço que o interesse de agir, como uma das condições de 

procedibilidade da ação, resulta da conjugação do binômio 

utilidade-necessidade. Se de um lado a ação deve ser útil ao extravaso da 

pretensão autoral, deve ela ser necessária.

Ora, no caso sob julgamento, em razão da ausência de requerimento 

administrativo, não se visualiza a necessidade de manejo da ação judicial. 

Isso porque, a postulação administrativa pode vir a culminar no 

deferimento do benefício previdenciário que ora se postula, evitando o uso 

da desgastante, lenta e cara máquina judiciária.

Assim, com assento na jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tenho como indispensável o 

prévio requerimento administrativo para a perfeição da condição da ação 

consistente no interesse de agir, nos termos do que dispõe os artigos 17, 

485, inciso VI, e 330, inciso III do CPC.

Destarte, forte no art. 485, VI, combinado com o art. 330, III, ambos do 

CPC, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução de 

mérito.

Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41540 Nr: 920-41.2011.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE CARVALHO PARDINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Com efeito, observo que a parte-autora não logrou demonstrar o prévio e 

indispensável requerimento administrativo junto à autarquia previdenciária.

Cediço que o interesse de agir, como uma das condições de 

procedibilidade da ação, resulta da conjugação do binômio 

utilidade-necessidade. Se de um lado a ação deve ser útil ao extravaso da 

pretensão autoral, deve ela ser necessária.

Ora, no caso sob julgamento, em razão da ausência de requerimento 

administrativo, não se visualiza a necessidade de manejo da ação judicial. 

Isso porque, a postulação administrativa pode vir a culminar no 

deferimento do benefício previdenciário que ora se postula, evitando o uso 

da desgastante, lenta e cara máquina judiciária.

Assim, com assento na jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tenho como indispensável o 

prévio requerimento administrativo para a perfeição da condição da ação 

consistente no interesse de agir, nos termos do que dispõe os artigos 17, 

485, inciso VI, e 330, inciso III do CPC.

Destarte, forte no art. 485, VI, combinado com o art. 330, III, ambos do 

CPC, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução de 

mérito.

Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39479 Nr: 1680-24.2010.811.0087

 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: Sebastião Sabino Leandro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Com efeito, observo que a parte-autora não logrou demonstrar o prévio e 

indispensável requerimento administrativo junto à autarquia previdenciária.

Cediço que o interesse de agir, como uma das condições de 

procedibilidade da ação, resulta da conjugação do binômio 

utilidade-necessidade. Se de um lado a ação deve ser útil ao extravaso da 

pretensão autoral, deve ela ser necessária.

Ora, no caso sob julgamento, em razão da ausência de requerimento 

administrativo, não se visualiza a necessidade de manejo da ação judicial. 

Isso porque, a postulação administrativa pode vir a culminar no 

deferimento do benefício previdenciário que ora se postula, evitando o uso 

da desgastante, lenta e cara máquina judiciária.

Assim, com assento na jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tenho como indispensável o 

prévio requerimento administrativo para a perfeição da condição da ação 

consistente no interesse de agir, nos termos do que dispõe os artigos 17, 

485, inciso VI, e 330, inciso III do CPC.

Destarte, forte no art. 485, VI, combinado com o art. 330, III, ambos do 

CPC, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução de 

mérito.

Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41196 Nr: 575-75.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lurdes Maria Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Com efeito, observo que a parte-autora não logrou demonstrar o prévio e 

indispensável requerimento administrativo junto à autarquia previdenciária.

Cediço que o interesse de agir, como uma das condições de 

procedibilidade da ação, resulta da conjugação do binômio 

utilidade-necessidade. Se de um lado a ação deve ser útil ao extravaso da 

pretensão autoral, deve ela ser necessária.

Ora, no caso sob julgamento, em razão da ausência de requerimento 

administrativo, não se visualiza a necessidade de manejo da ação judicial. 

Isso porque, a postulação administrativa pode vir a culminar no 

deferimento do benefício previdenciário que ora se postula, evitando o uso 

da desgastante, lenta e cara máquina judiciária.

Assim, com assento na jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tenho como indispensável o 

prévio requerimento administrativo para a perfeição da condição da ação 

consistente no interesse de agir, nos termos do que dispõe os artigos 17, 

485, inciso VI, e 330, inciso III do CPC.

Destarte, forte no art. 485, VI, combinado com o art. 330, III, ambos do 

CPC, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução de 

mérito.

Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81848 Nr: 1182-54.2012.811.0087

 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: JESS SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Com efeito, observo que a parte-autora não logrou demonstrar o prévio e 

indispensável requerimento administrativo junto à autarquia previdenciária.

Cediço que o interesse de agir, como uma das condições de 

procedibilidade da ação, resulta da conjugação do binômio 

utilidade-necessidade. Se de um lado a ação deve ser útil ao extravaso da 

pretensão autoral, deve ela ser necessária.

Ora, no caso sob julgamento, em razão da ausência de requerimento 

administrativo, não se visualiza a necessidade de manejo da ação judicial. 

Isso porque, a postulação administrativa pode vir a culminar no 

deferimento do benefício previdenciário que ora se postula, evitando o uso 

da desgastante, lenta e cara máquina judiciária.

Assim, com assento na jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tenho como indispensável o 

prévio requerimento administrativo para a perfeição da condição da ação 

consistente no interesse de agir, nos termos do que dispõe os artigos 17, 

485, inciso VI, e 330, inciso III do CPC.

Destarte, forte no art. 485, VI, combinado com o art. 330, III, ambos do 

CPC, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução de 

mérito.

Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 27369 Nr: 1578-41.2006.811.0087

 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: CAC, CAC, RAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.
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Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 28932 Nr: 407-15.2007.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oreste Duffeck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5416-MT

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29947 Nr: 1423-04.2007.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimara Marcondes de Andrade, Wesley Marcondes 

de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32124 Nr: 723-91.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvina Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34296 Nr: 414-36.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Filomena de Carvalho Scavazini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT, Dawison Joreu da Silva - OAB:23407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34433 Nr: 549-48.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha de Jesus Pedroso Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34675 Nr: 794-59.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elena Vieira Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35196 Nr: 1308-12.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zeni Vidal Back

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38334 Nr: 535-30.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inês Gonçalves Soares
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39069 Nr: 1269-78.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSON RODRIGUES CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39440 Nr: 1641-27.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelina Angela Raimundi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39526 Nr: 1727-95.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40840 Nr: 219-80.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANI ELENA MURARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41180 Nr: 559-24.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Aparecida Schulz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41575 Nr: 955-98.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH LEA DE ASSIS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41836 Nr: 1216-63.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDES DUARTE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81214 Nr: 548-58.2012.811.0087
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Machado Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81424 Nr: 758-12.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra da Silva Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT, Patricia Martens - OAB:18.404 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82435 Nr: 1769-76.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elia dos Santos Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83025 Nr: 2358-68.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SANCHES VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85005 Nr: 962-22.2013.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deoclides Marino Nicolini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85278 Nr: 1236-83.2013.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilario Trumm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85768 Nr: 1719-16.2013.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valci Mateus Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86881 Nr: 303-76.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR JOSENE CEZAR FERRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Russy Maiara Pesovento Teixeira - 

OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.
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Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90902 Nr: 2975-57.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91928 Nr: 654-15.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Neto Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 97694 Nr: 85-77.2016.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirio Kipper

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 31224 Nr: 132-32.2008.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espolio de Gessy Pinto de Moraes, Espolio de Ione 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34183 Nr: 302-67.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32173 Nr: 999-25.2008.811.0087

 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: Joaninha Rosário dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para apresentar impugnação, no prazo 

previsto em lei.

 Empós, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33176 Nr: 2081-91.2008.811.0087

 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: Luciane Marta Engelmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para apresentar impugnação, no prazo 

previsto em lei.

 Empós, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40591 Nr: 2793-13.2010.811.0087

 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: Fernando Rebussi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:273735/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para apresentar impugnação, no prazo 

previsto em lei.

 Empós, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42142 Nr: 1522-32.2011.811.0087
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA LESEUX DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para apresentar impugnação, no prazo 

previsto em lei.

 Empós, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80233 Nr: 2056-73.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTELINA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para apresentar impugnação, no prazo 

previsto em lei.

 Empós, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84054 Nr: 45-03.2013.811.0087

 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: NDL, DIRACY DE OLIVEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para apresentar impugnação, no prazo 

previsto em lei.

 Empós, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91865 Nr: 612-63.2015.811.0087

 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: Samuel Garcia de Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donisete Pablo Souza - 

OAB:15083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para apresentar impugnação, no prazo 

previsto em lei.

 Empós, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 92692 Nr: 1073-35.2015.811.0087

 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: Silvana Nicacio da Silva do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para apresentar impugnação, no prazo 

previsto em lei.

 Empós, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94099 Nr: 1752-35.2015.811.0087

 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: Doraci Ribeiro Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para apresentar impugnação, no prazo 

previsto em lei.

 Empós, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94611 Nr: 2069-33.2015.811.0087

 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: Antonio Faria Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA TEIXEIRA PASSOS - 

OAB:18833-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para apresentar impugnação, no prazo 

previsto em lei.

 Empós, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98652 Nr: 652-11.2016.811.0087

 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: João da Mata Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para apresentar impugnação, no prazo 

previsto em lei.

 Empós, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98716 Nr: 694-60.2016.811.0087

 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: Usiel Ruel dos Santos da Cruz, Lidia Ruel dos Santos 

Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para apresentar impugnação, no prazo 

previsto em lei.
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 Empós, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103801 Nr: 3842-79.2016.811.0087

 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: Geovani Berge menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 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.

Intime-se a parte requerente para apresentar impugnação, no prazo 

previsto em lei.

 Empós, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103937 Nr: 3944-04.2016.811.0087

 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: Adnilson Jung Friedrich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raniele Ferreira Santos 

Barbosa - OAB:18.934 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para apresentar impugnação, no prazo 

previsto em lei.

 Empós, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 27305 Nr: 1520-38.2006.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Bendita Olivia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 28747 Nr: 226-14.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Moisés Carneiro de Souza, Francisca de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29946 Nr: 1422-19.2007.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eusébio Sanches, Jorgina Marinho Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32116 Nr: 717-84.2008.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João Alves do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32585 Nr: 1489-47.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erondina da Silva Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33404 Nr: 2310-51.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Ledesma Gamarra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33583 Nr: 2485-45.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Moura de Alencar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34431 Nr: 547-78.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa da Silva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34434 Nr: 550-33.2009.811.0087
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita de Souza Calazan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34844 Nr: 959-09.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Lanz Vergutz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35034 Nr: 1148-84.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: América Maria de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35035 Nr: 1149-69.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Terezinha de Jesus Pedroso Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35098 Nr: 1199-95.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aloisio Jose Holschuch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35184 Nr: 1296-95.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Honorio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35996 Nr: 2105-85.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Penha Dutra Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:273735/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36083 Nr: 2196-78.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourenço Angelo Garbinato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37298 Nr: 3375-47.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jhuan Junior Francisco Borgert, Irene Aparecida 

Francisco Borgert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37971 Nr: 165-51.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Xavier Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38919 Nr: 1119-97.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemilda de Souza Braes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38959 Nr: 1159-79.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Aparecida Danon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38964 Nr: 1164-04.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Analia Domingos dos Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39456 Nr: 1657-78.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39463 Nr: 1664-70.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nunes Mazzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39465 Nr: 1666-40.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39536 Nr: 1737-42.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João de Souza Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39550 Nr: 1751-26.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Toscan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39660 Nr: 1861-25.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Quirino do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39793 Nr: 1994-67.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80236 Nr: 2059-28.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA RODRIGUES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81429 Nr: 763-34.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE MARIA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81837 Nr: 1171-25.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VKAC, Raquel Alves de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85665 Nr: 1625-68.2013.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Castro Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisson Aparecido de Souza 

Almeida - OAB:MT-12937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85772 Nr: 1723-53.2013.811.0087

 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: Marcony Silva Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Russy Maiara Pesovento Teixeira - 

OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90032 Nr: 2368-44.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Osvaldo Marciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91830 Nr: 593-57.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Salermo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Santos de Almeida 

- OAB:9.424 /\MT, Gefferson Cavalcanti Paixão - OAB:OAB/MT 23125, 

Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96634 Nr: 3256-76.2015.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bendita Olivia dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96688 Nr: 3279-22.2015.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98045 Nr: 274-55.2016.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Marciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99334 Nr: 1063-54.2016.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE LANZ VERGUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT

 Vistos em correição.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86025 Nr: 1946-06.2013.811.0087

 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: Gutenberg Xavier Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Automoto - Automóveis e Motos do Amapá 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Gonçalves Santos - 

OAB:421-A

 Apesar da requerida ter indicado testemunha a ser ouvida, esta não se 

fez presente no ato e tampouco houve indicação de endereço ou 

requerimento para sua intimação, de sorte que está preclusa a faculdade 

de produção de prova oral pelo requerido.

Dou por finda a instrução processual.

Concedo às partes o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para memorias 

finais escritos.
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Após, voltem-me conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42227 Nr: 1607-18.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUMERCINDO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO LIONS DA VISÃO, DIVINO CEZAR 

DOS SANTOS, PAULO CESAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Henrique Alves - 

OAB:11064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clayton da Costa Motta - 

OAB:OAB/MT 14.870, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT, Whady 

Lacerda - OAB:OAB/MT 11.537

 DEFIRO a expedição de carta precatória para oitiva da testemunha do 

autor Luiz Felipe Martins Cavalcante, no endereço de folhas 183, 

solicitando prioridade ao Juízo Deprecado por tratar-se de processo 

pertencente à Meta 2 do CNJ. Consigno os seguintes quesitos a serem 

efetuados à testemunha, sem prejuízo de outros oferecidos pela parte 

autora e parte requeridos: a) A testemunha sabe qual dos requeridos (Dr. 

Paulo ou Dr. Divino) deu início à primeira cirurgia no olho do autor, 

acarretando o suposto dano? b) O requerido Dr. Paulo pertencia aos 

quadros do Instituto Lions da Visão? C) O autor possuía algum problema 

de visão no olho direito quando do encaminhamento para a cirurgia?

Não obstante, determino que o primeiro requerido apresente, no prazo de 

5 (cinco) dias, o quadro de médicos habilitados a realização de cirurgias 

junto ao Instituto no mês de Janeiro de 2011, consignando suas 

atribuições e qualificações.

Diante da ausência das partes requeridas na presente audiência, preclusa 

a faculdade processual de oitiva de suas testemunhas.

Aguarde-se o prazo para pagamento do valor da perícia pelos requeridos. 

Decorrido in albis, presumir-se-á seu desinteresse na produção da prova, 

devendo o requerente, caso tenha interesse, arcar integralmente com os 

seus custos.

Realizada a perícia, ou havendo desistência, e cumprida a carta 

precatória, vistas às partes para requerer o que de direito ou 

apresentação de memorias finais escritos no prazo legal. Depois, 

voltem-me conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107533 Nr: 1625-29.2017.811.0087

 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: NILTON BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA REGINA SOARES - 

OAB:21794/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Intime-se a embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos 

opostos, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2º, do 

CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 92710 Nr: 1081-12.2015.811.0087

 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: Cleuza Aparecida Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Intime-se a embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos 

opostos, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2º, do 

CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86898 Nr: 320-15.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Donizete de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Russy Maiara Pesovento Teixeira - 

OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Intime-se a embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos 

opostos, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2º, do 

CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80571 Nr: 2398-84.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José das Graças de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Intime-se a embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos 

opostos, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2º, do 

CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41809 Nr: 1189-80.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AURORA FONTOURA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Intime-se a embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos 

opostos, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2º, do 

CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38962 Nr: 1162-34.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Brito da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Intime-se a embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos 

opostos, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2º, do 

CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29852 Nr: 1325-19.2007.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Nair Martins Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, ORLANDO MARTENS - OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Intime-se a embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos 

opostos, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2º, do 

CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29759 Nr: 1232-56.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Salvador Fernandes Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - 

OAB:7973-B, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Intime-se a embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos 

opostos, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2º, do 

CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29809 Nr: 1289-74.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Martha Oliveira Salvati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Intime-se a embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos 

opostos, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2º, do 

CPC.

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:

 No mais, dando prosseguimento ao feito com relação à guarda, alimentos 

e regulamentação de visitas, considerando que o requerido foi citado por 

edital e não se manifestou nos autos, decreto-lhe a revelia, com fulcro no 

artigo 344 do CPC.

Na forma do artigo 72, II, do CPC, nomeio curador especial ao requerido, na 

pessoa do Defensor Público.

Intime-se o Defensor Público para apresentar contestação no prazo legal.

Oficie-se ao Cartório para as averbações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114228 Nr: 1487-28.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da Vara Unica de Terra Nova do Norte - MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Valber Junior Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 A fim de dar cumprimento à carta precatória recebida, designo audiência 

para a data de 14 de junho de 2018, às 13h30min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14173 Nr: 263-29.2009.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dhemerson Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antônio Vilela - 

OAB:4195/MT

 Autos n° 263-29.2009.811.0036 (14173)Ação PenalDecisão.Vistos 

etc.Observa-se que na petição de fl. 195 a Defensoria Pública informa que 

em uma inspeção no Presídio Mata Grande foi constatado que o réu 

DHEMERSON PEREIRA encontra-se preso preventivamente.Por 

impulsionamento às fls. 196/197 a Secretaria do Juízo oficiou a 4º Vara 

Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT para informar sobre eventual 

cumprimento do Mandado de Prisão nº 13788, contudo até o presente 

momento nada foi comunicado pela referida Comarca.1) Por haver indícios 

que o acusado foi encontrado e preso preventivamente, dou 

prosseguimento ao feito, REVOGO a suspensão do processo e o curso do 

prazo prescricional em relação ao réu, anteriormente, decretado.2) 

MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu decretada até a efetiva 

citação do denunciado, visto que o ato de citação pessoal dele é condição 

imprescindível para fazer cessar os motivos que ensejaram o cárcere 

cautelar, pois é o que assegura de fato a continuidade do processo.3) 

EXPEÇA-SE Carta Precatória de Custódia ao Juízo da 4º Vara Criminal da 

Comarca de Rondonópolis/MT para a regularização e manutenção da 

prisão preventiva do acusado, caso ele realmente esteja custodiado, bem 

como para que o REFERIDO JUÍZO CONFIRME se o réu DHEMERSON 

PEREIRA foi preso e encontra-se na Penitenciária Mata Grande por 

Mandado de Prisão Preventiva expedido nesta Ação Penal. 4) Assim, caso 

as informações apresentadas pela Defensoria Pública Estadual estejam 

corretas (fls. 195) e o réu realmente foi encontrado e preso 

preventivamente, CITE-SE pessoalmente o acusado da presente Ação 

Penal movida contra ele, para que, no prazo de 10 (dez) dias, mediante 

Advogado, responda à acusação, por escrito, inclusive juntando 

documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A, do CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30548 Nr: 391-44.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luci Clévia Santos Sales, Vanderlei Bazílio de 

Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, Marcelo Augusto Borges - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 391-44.2012.811.0036 (30548)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido dos leiloeiros juntado às fls. 141/143, nos termos 

apresentados, de modo que DETERMINO a modificação da modalidade de 

leilão para SOMENTE ELETRÔNICA.

Diante do exposto, ASSINO o último Edital do Leilão apresentado (fls. 

151/153), visto que encontra-se atualizado em relação a modificação 
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deferida, de modo que ocorra a hasta pública em comento na data 

designada

Assim, CUMPRA-SE a serventia o necessário para efetiva realização do 

leilão.

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.: 2587 Nr: 715-88.1999.811.0036

 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: ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daltro Edson dos Santos 

Damian - OAB:3615-N, Glayton Marcus Meira Nunes - OAB:OAB-MT 

5.957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B, Juliano Luiz Alves de Matos - OAB:19730/MT

 Autos n°  715-88.1999.811.0036 (2587)Cumpr imento de 

sentençaDecisão.Vistos etc.DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos (fls. 327 

e 332) apresentados pelo terceiro interessado na lide LOURENÇO 

OLIVEIRA DA CRUZ o qual sub-rogou nos direitos do devedor/exequente 

ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO, devido à existência de penhora no rosto dos 

autos em seu favor, nos termos do art. 857 do NCPC.1) DETERMINO o 

DESARQUIVAMENTO do presente feito e o seu devido prosseguimento 

nos seguintes termos: 2) CORRIJA-SE a autuação para que passe a 

constar no Sistema Apolo e na capa dos autos: 1) tipo de ação: 

Cumprimento de Sentença, 2) bem como fazer constar no Polo Ativo da 

presente demanda o Sr. LOURENÇO OLIVEIRA DA CRUZ como terceiro 

interessado na lide, CADASTRANDO no Sistema Apolo o advogado 

constituído pelo referido terceiro interessado (fl. 333).3) NÃO ACOLHO o 

pedido de remessa dos autos a contadoria judicial para a realização dos 

cálculos do débito a ser executado, pois entendo que é ônus do 

Exequente a juntada do demonstrativo de atualização de seu CRÉDITO 

TRABALHISTA executado no processo nº 02120.2005.022.23.00-6 da 2º 

VT Rondonópolis – Execução do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho 23ª 

Região, não podendo passar tal encargo para o Poder Judiciário, conforme 

os artigos 523 e 524 do Novo Código de Processo Civil.4) Nesse sentido, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente nos autos a memória de cálculos devidamente atualizada de 

seu CRÉDITO TRABALHISTA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2086 Nr: 250-79.1999.811.0036

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Cândido Resende, MARIA H. M. 

CÂNDIDO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495, Fabiula Muller Koening - OAB:PR 22.819, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fausto Luís Morais da Silva - 

OAB:36.427-PR, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - 

OAB:MT/6.005-A, ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB:34206/PR

 Intimar a parte autora através de seu advogado, dos termos do despacho 

proferido as fls, 448, afimd e manifestar acerca da petição de fls, 445/447, 

no prazo de trinta (30) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 443 Nr: 55-36.1995.811.0036

 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: FIRMA SALVADOR LOPES DA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Justiça Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 55-36.1995.811.0036 (443)

Ação de Recuperação Judicial

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Recuperação Judicial proposta por SALVADOR 

LOPES DA TORRES – ME.

Conforme certidão do Oficial de Justiça de fl. 188v, foi noticiado que o 

autor, Sr. SALVADOR LOPES DA TORRES, veio a óbito.

Compulsando os autos, não foi possível a intimação de seus advogados 

para requerer o que entender de direito, uma vez que eles renunciaram 

aos poderes concedidos na procuração (fls. 128v).

 É o relatório. Fundamento.

Diante dos fatos é impossível de dar continuidade ao processo, em virtude 

do falecimento autor.

Pois, já é pacificado que em tal situação há a perda superveniente do 

objeto da ação, não mais subsistindo sentido ao provimento judicial 

pretendido. Uma vez que a ação se trata de questão de índole 

personalíssima, afigurando-se intransmissível (art. 485, IX, do CPC).

O mesmo pode se dizer até com relação aos direitos patrimoniais que, 

agora, diante da morte, deverão ser discutidos no juízo do inventário, onde 

os bens do de cujus serão repartidos.

 Sendo assim, no presente caso concreto, com a morte da parte autora 

antes da prolação de sentença, não há possibilidade dos seus 

sucessores se habilitarem, devendo o feito ser extinto, sem resolução de 

mérito, também com relação aos outros requerimentos, inclusive, os 

patrimoniais.

Decido.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, IX, do Código de 

Processo Civil.

Sem condenação às custas judiciais e honorários advocatícios.

CIÊNCIA ao Comissionário Nomeado, qualificado às fls. 171 e ao Ministério 

Público.

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, 23/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 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: Daniela Figueiró de Miranda - 

OAB:104.219, Elemar Elio Perinazzo - OAB:8780-B, GLADSTON 

ALMEIDA CABRAL - OAB:OAB/RJ 159.229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 Intimar a parte autor através de seu advogado Dr. GLADSTON ALMEIDA 

CABRAL, OAB/RJ nº 159.229, restabelecendo o prazo de cinco (05) dias, 

para quecomprove nos autos o recolhimento dos honorários do perito, 

conforme requerido as fls, 156/157 e 220, na conta indicada pelo perito, 

na forma do despacho de fls, 226.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49361 Nr: 1733-17.2017.811.0036

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Valença de Sousa - 
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OAB:

 Diante do exposto: 1) DETERMINO o bloqueio online, via Bacenjud, do 

valor de R$13.448.49 (treze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e 

quarenta e nove centavos) da conta única do ESTADO DE MATO 

GROSSO, para a compra do medicamento ao enfermo JOÃO BARBOSA 

DOS SANTOS, ora autor, conforme orientação médica, ou seja, ZYTIGA 

(ACETATO DE ABIRATERONA) 250MG – 120 Comprimidos (fl. 11 e 96). 

Compra essa que deverá ser realizada pelo requerido MUNICÍPIO DE 

GUIRATINGA/MT, para que haja maior controle do cumprimento da referida 

tutela judicial provisória.2) Após o bloqueio dos valores, por ser de caráter 

de extrema urgência, DETERMINO, desde logo, a EXPEDIÇÃO do 

competente alvará do levantamento do dinheiro com a transferência de 

praxe do respectivo valor penhorado para CONTA BANCÁRIA DO 

MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT, para que o mencionado requerido adquira 

junto a empresa “Farmácia Preço Baixo”, qualificada à fl. 159, o 

medicamento pretendido ZYTIGA (ACETATO DE ABIRATERONA) 250MG – 

120 Comprimidos (fl. 11 e 96). 3) Posteriormente, INTIME-SE 

PESSOALMENTE O MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT para trazer aos autos a 

devida PRESTAÇÃO DE CONTAS em relação ao valor transferido, bem 

como em relação a compra e entrega do medicamento ao autor, sob pena 

dos agentes públicos municipais responsáveis pela distribuição de 

medicamentos responderem por improbidade administrativa e crime de 

desobediência.4) Após, ABRA-SE vista dos autos à Defensoria Pública 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação à 

contestação e requeira o que entender de direito.5) Por fim, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessárioÀs providências.Guiratinga/MT, 

23/05/2018. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52183 Nr: 2901-54.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Nunes de Souza, Evandro Araújo 

Silva, Clarice Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O, Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT, Wilmary dos Santos Vilela - OAB:20662/MT

 INDEFIRO o pedido de instauração de incidente de insanidade mental de 

fls. 247/248, formulado pela Defensoria Pública do Estado.Em atenção ao 

principio da economia e celeridade processual, RECEBO as Respostas à 

Acusação apresentadas pelos réus as Ref. 62 e 109.Inicialmente 

verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a absolvição 

sumária dos acusados art. 397 do CPP.Desta forma, DESIGNO audiência 

de instrução para o dia 07/06/2018, às 15h00min (MT), para proceder à 

oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, e após, o interrogatório 

dos réus;I- INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e 

REQUISITE-SE os Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;II- 

As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de comparecer 

sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, com auxilio de 

força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de multa prevista 

no art.458 do CPP, bem como estará sujeito a processo penal por crime de 

desobediência e ao pagamento de custas das diligências (art. 218 e 219, 

do Código de Processo Penal).III- INTIMEM-SE os acusados EMERSON 

NUNES DE SOUZA, EVANDRO ARAÚJO SILVA e CLARICE PEREIRA DA 

SILVA, para que compareçam à audiência ora designada; Ciência ao 

Ministério Público e às Defesas dos acusados. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências.Guiratinga/MT, 23 de maio de 2018.Aroldo Jose Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16150 Nr: 892-66.2010.811.0036

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNF, HNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antônio Vilela - 

OAB:4195/MT

 Autos n° 892-66.2010.811.0036 (16150)

Cumprimento de sentença - Execução de Alimentos

 Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro da Defensoria Pública de fls. 148/153.

1) CORRIJA-SE a autuação para que passe a constar no Sistema Apolo, 

bem como na capa dos autos como tipo de ação: Cumprimento de 

Sentença.

2) Após, INTIME-SE o Executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito de alimentos devido, atualizado pela 

contadoria judicial, provar que o fez integralmente ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de protesto em cartório, penhora de 

bens, além de ser-lhe decretada prisão civil pelo prazo de 01 a 03 meses, 

de acordo com que estabelece o art. 528 caput e § 3º do Novo Código de 

Processo Civil.

3) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação do 

Executado, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do presente feito.

4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e DEVOLVAM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga /MT, 24/05/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15760 Nr: 504-66.2010.811.0036

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dubla Valentim Ramos, Iraídes Ferreira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes Moraes de Souza, Francisco César 

Brzezinski Filho, Léa Carvalho Moraes Brzezinski, Manoel Messias 

Guimarães, Otávio do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eunice de Souza - OAB:3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo de Oliveira Woyda - 

OAB:7719-B/MT, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - OAB:3.052-A, 

Léa Carvalho Moraes Brzezinski - OAB:3295-B, Luciana Gulart 

Soares - OAB:6.008-MT

 Autos n° 504-66.2010.811.0036 (15760)

Ação Oposição

Despacho.

Vistos etc.

1) CIENTE da DECISÃO FINAL do Tribunal de Justiça que não conheceu do 

recurso de Agravo de Instrumento nº 1003812-26.2018.811.0000, 

agravantes DUBLA VALENTIN RAMOS e OUTROS.

2) Dessa forma, antes de dar prosseguimento ao feito, principalmente, 

com a análise do petitório do perito (fls. 255/259), INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte AUTORA, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

cumpra INTEGRALMENTE a decisão proferida em audiência (fls. 231/232), 

ou seja, CORRIJA-SE o valor da causa levando em consideração o 

proveito econômico da área de terra, objeto da presente lide, de 

aproximadamente 700 hectares, justificando documentalmente o valor 

apresentado, bem como no mesmo prazo JUNTE aos autos a GUIA DE 

PAGAMENTO da PRIMEIRA PARCELA do complemento da custas 

processuais, relacionado a alteração do valor da causa, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito.

3) Após, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos para 

novas deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 24/05/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 5341 Nr: 658-31.2003.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otávio do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes Moraes de Souza
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeremias Ferraz de Andrade 

Neto - OAB:3.052-A, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - OAB:3295-B, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:, Elemar Elio Perinazzo - OAB:8780-B, Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 Autos nº 658-31.2003.811.0036 (5341)

Ação Possessória

 Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fl. 342.

INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem 

os seus MEMORIAIS FINAIS no presente feito, sob pena de preclusão de 

direitos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 24/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 5384 Nr: 683-44.2003.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eudes Moraes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco César Brezezinsti, Manoel Messias 

Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo de Oliveira Woyda - 

OAB:7719-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 Autos n° 683-44.2003.811.0036 (5384)

Ação Possessória

Decisão.

Vistos.

DEFIRO os pedidos de fls. 246 e 259 da parte autora

1) Dessa forma, diante da regularidade dos argumentos e documentos 

apresentados, HOMOLOGO a habilitação do herdeiro do requerido falecido 

FRANCISCO CÉSAR BREZEZINSTI, indicado à fl. 259, na sucessão 

processual do referido “de cujus” no polo passivo da presente demanda, 

nos termos estabelecidos no art. 687 e seguintes do NCPC.

2) CORRIJA-SE a autuação da Capa e no Sistema Apolo, para que passe a 

constar na sucessão do mencionado “de cujus” o nome do herdeiro 

FRANCISCO CESAR BREZEZINSKI FILHO.

3) Após, INTIMEM-SE a parte AUTORA e o REQUERIDO Manoel Messias 

Guimarães para apresentarem os seus memoriais finais, no prazo de 10 

(dez) dias, bem como CITE-SE/INTIME-SE o sucessor processual 

FRANCISCO CESAR BREZEZINSKI FILHO, no endereço constante à fl. 259, 

para que, também, apresente os memoriais finais, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender de direito.

4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 24/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32590 Nr: 1126-43.2013.811.0036

 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: EdSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Cesar Brzezinski 

Filho - OAB:15.105/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 Autos n° 1126-43.2013.811.0036 (32590)

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido do exequente juntado às fls. 265/270.

 1) CORRIJA-SE a autuação para que passe a constar no Sistema Apolo, 

bem como na capa dos autos como tipo de ação: Cumprimento de 

Sentença.

2) INTIME-SE a parte executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

PAGUE a integralidade do débito calculado, sob pena de aplicação de 

multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido e, 

também, do honorário do advogado de 10% (dez por cento), sem prejuízos 

dos atos processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos 

forem necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do 

Novo CPC) ou APRESENTE os embargos à execução, nos termos do art. 

914 e seguintes do Novo CPC.

3) INTIME-SE ainda a parte EXECUTADA 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 (art. 525 do 

NCPC).

4) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação do 

Executado, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do presente 

feito.

5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e DEVOLVAM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 24/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 14/2018/DF

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI 

MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUIRATINGA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

ETC...

C O N S I D E R A N D O o disposto no artigo 81, "b" e art. 86 da Lei nº 

4.964/85 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de 

Mato Grosso, Seção 2 - Função Correicional, item 1.2.11, da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral Justiça do Estado de Mato 

Grosso, e Seção 2 – itens 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.3.3 da CNGCE que 

determina ao Magistrado a realização de correição anual nos ofícios da 

Justiça sob sua jurisdição: R E S O L V E: I - Fixar o início da Correição nas 

serventias extrajudiciais desta Comarca, as quais compreendem os 

Cartórios do 1º Ofício-Registro de Imóveis de Guiratinga, do 2º 

Ofício-Registro Civil de Guiratinga, Cartório de Paz e Notas do Vale Rico, 

Cartório de Registro de Tesouro, Delegacia de Polícia de Tesouro, 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Guiratinga e Cadeia Pública Municipal 

de Guiratinga, no período de 08 DE JUNHO DE 2018 A 07 DE JULHO DE 

2018, das 08:00 ÀS 19:00HORAS, sem prejuízo do normal funcionamento 

das serventias. II - Os livros e expedientes relacionados aos Cartórios de 

Registro de Paz e Notas do Distrito de Vale Rico e do Cartório de Registro 

do Distrito de Batovi serão vistoriados respectivamente na mesma data da 

correição nos Cartórios do 2º Oficio de Registro Civil de Guiratinga e 

Cartório de Registro Civil de Tesouro, em razão de estes exercerem as 

funções de Interventor e Guardião de tais notas, respectivamente. III - 

Nomear os servidores DANILA DE MORAES DOURADO e ALCIR JOAQUIM 

DOS ANJOS para secretariar os trabalhos. IV - Determinar aos senhores 

responsáveis pelas Serventias Extrajudiciais que providenciem para que 

todos os livros e materiais utilizados no desenvolvimento do expediente 

estejam à disposição do Magistrado no início e no decorrer dos trabalhos 

correicionais. V - Convocar o representante do Ministério Público, 

advogados e membros da comunidade, para, querendo, acompanharem os 

trabalhos de correição, oportunidade em que qualquer pessoa poderá 

apresentar, por escrito, reclamações ou sugestões que se relacionem ao 

serviço extrajudicial desta Comarca. VI - Encaminhe-se cópia da presente 

à Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como aos 

responsáveis pelas serventias a serem correicionadas. VII - Publique-se, 

Registre-se, Intime-se e Cumpra-se, notificando-se o insigne 

Representante do Ministério Público e o Presidente da Subsecção da OAB 
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de Guiratinga. Guiratinga, 24 de maio de 2018. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito Diretor do Foro.

 

EDITAL DE CORREIÇÃO 01/2018/DF

O Doutor AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI, Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Guiratinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, com arrimo no artigo 86 da Lei Estadual nº 4.964, de 

26.12.85, bem assim o item 1.2.12 da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça e Seção 2 – itens 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 e 

1.2.3.3 da CNGCE, etc...

FAZ SABER a todos os jurisdicionados desta Comarca de Guiratinga/Mato 

Grosso, na forma especial a Doutora Representante do Ministério Público e 

aos senhores Serventuários da Justiça, bem como aos senhores 

advogados, que a partir do dia 08 de junho de 2018 às 08:00 horas, dará 

inicio à correição ordinária nas serventias extrajudiciais desta Comarca, 

as quais compreendem os Cartórios do 1º Ofício-Registro de Imóveis e do 

2º Ofício-Registro Civil de Guiratinga, Cartório do Registro de Vale Rico, 

Cartório de Registro de Tesouro, Cartório de Registro de Batovi, Cartório 

de Registro de Cassununga, Delegacias de Polícia de Guiratinga e 

Tesouro, bem como a Cadeia Pública Municipal, terminando o período 

correicional em 07 de julho de 2018. As reclamações contra 

irregularidades serão recebidas pelo Juízo a partir das 08:00 horas do dia 

08 de junho de 2018, na sala de audiências no Edifício do Foro local até dia 

07 de julho de 2018. Para secretariar os trabalhos de Correição ficam 

designados os serventuários ALCIR JOAQUIM DOS ANJOS e DANILA DE 

MORAES DOURADO. Para que ninguém alegue ignorância, mandei expedir 

o presente Edital e sua publicação no lugar de costume. Dado e passado 

nesta cidade e Comarca de Guiratinga, Estado de Mato Grosso, aos vinte 

e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito (24/05/2018). Eu 

(Alcir Joaquim dos Anjos) que digitei e assino. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito Diretor do Foro.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010202-13.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CORACY REZENDE (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: 

8010202-13.2017.8.11.0036; 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: 

CORACY REZENDE Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação 

proposta por CORACY REZENDE 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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Processo Número: 8010202-13.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CORACY REZENDE (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: 

8010202-13.2017.8.11.0036; 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: 

CORACY REZENDE Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação 

proposta por CORACY REZENDE 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: 8010203-95.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ADEJANE MISSAHE AQUINO KANACILO (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: 

8010203-95.2017.8.11.0036; 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: 

ADEJANE MISSAHE AQUINO KANACILO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por ADEJANE MISSAHE AQUINO KANACILO 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
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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: 

8010203-95.2017.8.11.0036; 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: 

ADEJANE MISSAHE AQUINO KANACILO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por ADEJANE MISSAHE AQUINO KANACILO 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 
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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: 

8010207-35.2017.8.11.0036; 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: 

DALCY DE AQUINO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação 

proposta por DALCY 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
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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: 

8010207-35.2017.8.11.0036; 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: 

DALCY DE AQUINO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação 

proposta por DALCY 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010209-05.2017.8.11.0036; 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: 

IDEVANDI ANTONIO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por IDEVANDI ANTONIO 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 
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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: 

8010209-05.2017.8.11.0036; 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: 

IDEVANDI ANTONIO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por IDEVANDI ANTONIO 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 
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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: 8010208-20.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS FERNANDES 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: 

8010208-20.2017.8.11.0036; 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: 

DOMINGOS FERNANDES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por DOMINGOS FERNANDES 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 
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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: 8010208-20.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS FERNANDES 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: 

8010208-20.2017.8.11.0036; 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: 

DOMINGOS FERNANDES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por DOMINGOS FERNANDES 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010213-42.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARBOSA 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: 

8010213-42.2017.8.11.0036; 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: 

JOSE BARBOSA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por JOSE BARBOSA 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 
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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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010213-42.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARBOSA 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: 

8010213-42.2017.8.11.0036; 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: 

JOSE BARBOSA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por JOSE BARBOSA 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 433 de 588



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: 8010214-27.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VILELA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010214-27.2017.8.11.0036; 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 VILELA DE MORAES Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por MANOEL VILELA DE MORAES FERREIRA 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: 8010214-27.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VILELA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010214-27.2017.8.11.0036; 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 VILELA DE MORAES Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por MANOEL VILELA DE MORAES FERREIRA 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: 

8010211-72.2017.8.11.0036; 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: 

IVANI RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de 

ação de reclamação proposta por IVANI RODRIGUES DE SOUZA 

FERREIRA 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 – 
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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: 

8010211-72.2017.8.11.0036; 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: 

IVANI RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de 

ação de reclamação proposta por IVANI RODRIGUES DE SOUZA 

FERREIRA 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 
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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: 

8010205-65.2017.8.11.0036; 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: 

ADRIANA DA CRUZ CAMPOS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por ADRIANA DA CRUZ 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, 
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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: 8010205-65.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA CRUZ 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 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010205-65.2017.8.11.0036; 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: 

ADRIANA DA CRUZ CAMPOS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por ADRIANA DA CRUZ 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: 

8010217-79.2017.8.11.0036; 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: 

MAURO CESAR PEREIRA DA CASTRO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por MAURO CESAR PEREIRA DA 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 438 de 588



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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(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: 

8010217-79.2017.8.11.0036; 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: 

MAURO CESAR PEREIRA DA CASTRO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por MAURO CESAR PEREIRA DA 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 
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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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010204-80.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ADILTON ALVES DE OLIVEIRA (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: 

8010204-80.2017.8.11.0036; 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: 

ADILTON ALVES DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por ADILTON 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 
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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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010204-80.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ADILTON ALVES DE OLIVEIRA (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: 

8010204-80.2017.8.11.0036; 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: 

ADILTON ALVES DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por ADILTON 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: 8010182-22.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON GUSTAVO GUIMARAES (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: 

8010182-22.2017.8.11.0036; 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: 

WELLINGTON GUSTAVO GUIMARAES Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por WELLINGTON GUSTAVO GUIMARAES em 
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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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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: 

8010182-22.2017.8.11.0036; 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: 

WELLINGTON GUSTAVO GUIMARAES Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por WELLINGTON GUSTAVO GUIMARAES 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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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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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: 

8010179-67.2017.8.11.0036; 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: 

MARISTELA FERREIRA DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por MARISTELA FERREIRA DA 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 
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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: 8010179-67.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA FERREIRA DA 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: 

8010179-67.2017.8.11.0036; 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: 

MARISTELA FERREIRA DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por MARISTELA FERREIRA DA 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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CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010065-31.2017.8.11.0036; 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 1026425/5/2018 Página 444 de 588



POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SIRLEY BRAGA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por SIRLEY BRAGA 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 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: 

8010065-31.2017.8.11.0036; 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: 

SIRLEY BRAGA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por SIRLEY BRAGA 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 
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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 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: 

8010132-93.2017.8.11.0036; 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: 

MANOEL DE CASTRO E SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por MANOEL DE CASTRO E 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 
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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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-93.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE CASTRO E 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: 

8010132-93.2017.8.11.0036; 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: 

MANOEL DE CASTRO E SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por MANOEL DE CASTRO E 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

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 3970 Nr: 7-57.1996.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME JOSÉ RIGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL CARDOSO DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Francisco da Silva - 

OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560, Neuma T. Cielo Mânica - OAB:MT-3598-B

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016- CGJ, Art. 

482, VI, Art. 1.209 da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar os advogados das partes, via DJE, para no prazo de 05(cinco) 

dias, se manifestarem acerca da certidão da Sra. Oficiala de Justiça de 

fls. 83.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 4085 Nr: 5-87.1996.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO LUIZ SÃO JOSÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT, Vilma 

Lima Galadinovic Alvim - OAB:3526-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560, Neuma T. Cielo Mânica - OAB:MT-3598-B

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016- CGJ, Art. 

482, VI, Art. 1.209 da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar os advogados das partes, via DJE, para no prazo de 05(cinco) 

dias, se manifestarem acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 

90/91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47804 Nr: 776-40.2011.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BISPO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Considerando que o teor da certidão de fls. 108, foi publicado em nome do 

antigo patrono da Parte Autora, nos termos da Legislação Vigente e 

Provimento nº 41/2016-CGJ, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1.209, renovo o 

ato de intimação, de modo que impulsiono estes autos com a finalidade 

intimar o(s) advogado(s) da Parte Exequente, via DJE, para no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestar acerca da impugnação apresentada, conforme 

determinado às fls. 101.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46242 Nr: 878-33.2009.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAUBASSU MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel Tavares Martucci - 

OAB:9672/A

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº41/2016-CGJ, Art. 482 

VI, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1.209 da CNCG/MT, impulsiono estes autos 

ao Setor de Matéria de Imprensa, com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) da Parte Executada ora Recorrida, 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. 

155/159.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71412 Nr: 692-68.2013.811.0096

 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: NEIFE LEITE MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, Art. 482, 

VI e Art. 1.209 da CNGC, impulsiono estes autos ao setor competente, com 

a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Requerente, via DJE, 

para no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca do estudo 

socioeconômico juntado às fls. 64/65.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 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

 Processo nº 1256-71.2018.811.0096 (Código 89430)

Requerente: Delegacia Municipal de Itaúba/MT

 Indiciado: Paulo Cesar de Andrade

Vistos.

Em tempo, RETIFICO o erro material constante da decisão de ref. 14, para 

constar que o valor da fiança reduzido em 2/3, corresponde ao montante 

de R$ 12.720,00 (doze mil, setecentos e vinte reais).

Mantenho o excedente em seus demais termos.

Às providências.

Itaúba 24 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56927 Nr: 1079-23.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R V Empresa de Cobrança Ltda. - ME, Luiza Rios Ricci 

Volpato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ananda Souza Duarte - 

OAB:19620/MT, Melissa França Praeiro Vasconcelos de Moraes - 

OAB:13.582/MT, Wagner Vasconcelos de Moraes - OAB:15.244/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, 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.: 31704 Nr: 269-24.2013.811.0027

 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: Jacinta Alves de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 448 de 588



MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Requerente para ciência do ofício - COREJ/CR - 21929/2018 

e, caso queira, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12649 Nr: 920-61.2010.811.0027

 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 Jose Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:28336/GO

 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, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa, a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado constituído, via DJE, acerca do 

retorno dos autos da 2ª Instância, para, caso queira, manifestar e 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, remetam-se os autos à Requerida (Fazenda Pública), 

para vista acerca do retorno dos autos da 2ª Instância, bem como para 

manifestar, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, nada sendo requerido, 

certifique-se e remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento (andamento 626), nos termos do art. 5º do Provimento 

12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11948 Nr: 223-40.2010.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Nos termos do artigo 126, §1º, inciso II, da Lei de Execuções Penais, 

HOMOLOGO os 553 (quinhentos e cinquenta e três) dias trabalhados pelo 

recuperando, considerando que a cada 03 (três) dias de trabalho será 

remido 01 (um) dia de pena, devem ser remidos ao todo 184 (cento e 

oitenta e quatro) dias da pena do reeducando.Em que pese o Parquet 

tenha pugnado pela elaboração de novo cálculo de pena e só então lhe 

fosse concedida a progressão de regime, verifico que com a remição 

destes 184 (cento e oitenta e quatro) dias, utilizando a data de previsão de 

para progressão de regime do último cálculo de pena realizado (fls. 404), 

28/08/2018, com uma simples conta aritmética, verifica-se que o 

recuperando obteve progressão de pena em 25 de fevereiro de 2018, 

devendo ir do regime fechado para o regime semiaberto imediatamente, 

pois é inegável a ilegalidade da manutenção da prisão do recuperando em 

regime mais gravoso do que deveria estar, sendo o cálculo, mera 

formalidade processual.Tendo em vista que nesta comarca não há colônia 

agrícola, industrial ou estabelecimento similar, deve o recuperando ser 

posto imediatamente em liberdade, eis que o cumprimento de pena em 

regime mais gravoso do que deveria é nítida violação a seus direitos 

constitucionais.Designo audiência admonitória para o dia 27 de novembro 

de 2018 às 16h30, intime-o para que compareça ao ato.Proceda-se com a 

soltura do recuperando, SERVINDO ESTA DECISÃO COMO ALVARÁ, 

advertindo-o que o não comparecimento na audiência designada 

acarretará com o cometimento de falta, podendo ter novamente 

determinado sua segregação, devendo informar este juízo no prazo de 15 

(quinze) dias seu atual domicilio.Proceda-se com nova realização de 

cálculo de pena, levando em consideração os dias aqui remidos.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Itiquira/MT, 23 de 

maio de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz 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.

Citado, o réu apresentou resposta escrita por intermédio de advogado 

constituído.

Não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de junho de 

2018, ás 14h45min.

 Intimem-se os réus, a Defesa, o Ministério Público, a vítima se houver, e a 

(s) testemunha (s) indicada (s) pela (s) parte (s), atentando-se quanto à 

eventual expedição de cartas precatórias, caso alguma delas resida fora 

desta Comarca, cientificando às partes desta expedição.

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, KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - OAB:19204/O

 Considerando que o Dr. Danilo Rodrigues de Souza - OAB/MT nº 

24.727/O, defensor dativo nomeado, entrou em contato telefônico com 

esta Secretaria da Vara Única informando que atualmente só atua em 

demandas cíveis, impulsiono os autos tornando sem efeito a nomeação do 

referido causídico para atuar nos autos em epígrafe, e NOMEIO como 

defensora dativa a causídica militante nesta municipalidade Dra. Karen 

Kelly Rossatto dos Santos - OAB/MT nº 19.204, para promover a defesa 

do réu, apresentando razões recursais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6109 Nr: 1756-10.2005.811.0027

 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: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ondanir Bortolini, Odeci Terezinha Dalla Valle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Paulo de Quadros 

Rodrigues - OAB:7584-B/MS

 A parte Requerida, na pessoa de seu advogado, manifeste-se acerca do 

retorno dos autos da 2ª Instância, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 3843 Nr: 537-93.2004.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eni Morais da Cunha, Flávio Morais Salva, Valmir Aimi, 

Neusa Mariza Borille Aimi, Ana Elisa Morais Salva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário da Rocha Frade.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO RODRIGUES 

SILVA - OAB:20803/O, MARIA SOCORRO ESTOLANO MACIEL - 

OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edir Braga Junior - 

OAB:4.735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:644/MT, Rick Andrei 

Vieira - OAB:21426/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono o feito ao 

setor de envio de matéria para imprensa a fim de intimar o Dr. Rick Andrei 

Vieira, advogado do Executado, para que efetue a devolução dos autos 

em cartório no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, visto que foram 
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retirados da Secretaria da Vara Única no dia 20/03/2018 e devolvidos em 

27/04/2018 e após, mesmo com prazo aberto para o Exequente, o 

Executado retirou os autos em carga no dia 23/05/2018 e não os devolveu 

até o final o expediente. Saliento que no presente feito o prazo está fluindo 

para manifestação da parte Exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5595 Nr: 1223-51.2005.811.0027

 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: Maria José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 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, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa, a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado constituído, via DJE, acerca do 

retorno dos autos da 2ª Instância, para, caso queira, manifestar e 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, remetam-se os autos à Requerida (Fazenda Pública), 

para vista acerca do retorno dos autos da 2ª Instância, bem como para 

manifestar, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, nada sendo requerido, 

certifique-se e remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento (andamento 626), nos termos do art. 5º do Provimento 

12/2017-CGJ.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46001 Nr: 2021-29.2017.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO DE FREITAS LEAL, Eli Fernandes dos 

Reis, DALVA GONÇALVES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judiciário, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e arts. 701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos 

contidos nos Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes 

autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

recolha as custas referentes à distribuição e processamento da(s) 

Carta(s) Precatória(s) a ser(em) expedida(s) nos autos, mediante a 

emissão de guias no website do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no link Emissão de Guias Online > Carta Precatória, cujos 

comprovantes deverão ser acostados aos presentes autos;

2. Acostados aos autos os respectivos comprovantes, seja(m) 

expedida(s) a(s) Carta(s) Precatória(s), encaminhando, anexos à missiva, 

os comprovantes de pagamento.

Jauru, 23 de maio de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30968 Nr: 818-08.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdinéia da Costa Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Renachioni Claudino - 

OAB:16305/OAB/MT, Luana Silva Lima - OAB:16050/MT, Regina Célia 

Sabioni Lourimier - OAB:9.087/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judicial, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o advogado da parte autora intimado, via DJE, a fim de que se 

manifeste nos autos no prazo de 15 dias.

Jauru, 24 de maio de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11157 Nr: 587-20.2008.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Custódio de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Henrique dos Santos 

Silva - OAB:14.696-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO CUSTÓDIO DE CARVALHO, Cpf: 

20188455791, Rg: 330.897, brasileiro(a), casado(a), empresário. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A CITAÇÃO da parte requerida acima mencionada, 

atualmente em local incerto e não sabido, para que no prazo legal ofereça 

contestação, sob pena do disposto nos artigos 344 e 345 do CPC.

Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CRISTIANO DOS 

SANTOS FIALHO MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA 

DE JAURU, ESTADO DE MATO GROSSO. O Município de Jauru/MT, pessoa 

jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n° 15.023.948/0001-30, 

com sede na Rua do Comércio, n° 480, na cidade de Jauru, neste ato 

representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Ferreira de Souza, 

brasileiro, casado, comerciante, titular do RG n° 756590-9, SSP?MT e CPF 

n° 522.356.531-20, vem à presença de Vossa Excelência propor a 

presente Ação Anulatória de Título de Crédito com Pedido de Antecipação 

de Tutela em desfavor de Paulo Custódio de Carvalho, brasileiro, casado, 

empresário, portador do RG n° 201.884.557-91 SSP/MT e CPF n° 

201.884.557-91, residente e domiciliado na Avenida Miguel Sutil, n° 224, 

Bairro Jardim Paulista, na cidade de Cuiabá-MT, o fazendo através dos 

substratos fáticos e jurídicos que doravante passa a expor: I – DOS 

FATOS Em 22 de setembro de 2004 o Requerido ajuizou Ação de 

Execução por Quantia Certa contra a Prefeitura Municipal de Jauru-MT, 

apresentando como título executivo o cheque n° 594689, no valor de R$ 

77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais), datado de 22 de abril de 

2004, emitido pela prefeitura Municipal de Jauru, através de seu Prefeito e 

representante legal na época, Sr. Divino Marciano da Silva e do Tesoureiro 

Gilberto Pereira de Alcântara, e sacado contra o Banco Cooperativo 

Sicredi S.A., agência n° 0805 (doc. Anexo). Na verdade a ação deveria ter 

sido dirigida contra o Município de Jauru, este sim, pessoa jurídica, e não 

contra a prefeitura que é apenas o órgão pelo qual se manifesta o Poder 

Executivo do Município. Mas, impropriedades à parte, certo é que nos 
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termos da inicial da Execução o cheque acima mencionado foi depositado 

e devolvido por duas vezes por falta de provisão de fundos. Citado, o 

executado ofertou Embargos à Execução, os quais foram considerados 

intempestivos, não sendo, portanto, conhecidos (doc. Anexo), ensejando 

a expedição de ofício requisitório de pagamento do débito, via precatório. 

Às fls. 65/69 e 70/76 dos autos executivos, arguiu o Executado, ora 

Requerente, a ineficácia da requisição do precatório pela inobservância do 

reexame necessário, bem como a nulidade dos atos praticados pela 

municipalidade, por vício de representação do seu patrono, pedidos 

indeferidos pelos fundamentos de fls. 81/83 dos autos executivos (doc. 

Anexo). Apesar de ser um título executivo o que embasa a execução, o 

Município Requerente não encontrou em seus arquivos qualquer 

prestação de serviço e/ou relação jurídica entre a municipalidade e o 

Requerido que pudesse ensejar a emissão da referida cártula e diante do 

iminente dano ao erário presente ação. Onde restará comprovado que 

jamais houve qualquer relação jurídica entre municipalidade e o réu 

fulminando de vício insanável e referido Cártla. Em apertada síntese, o 

necessário. II – DO DIREITO II.a – CABIMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA E 

CONEXÃO COM A EXECUÇÃO – APENSAMENTO. Diz o artigo 486 do 

Código de Processo Civil que: No caso vertente, apesar dos Embargos á 

Execução ter sido proposto pelo Executado/Requerente, em face da sua 

extemporaneidade não foram conhecidos. Por conseguinte, inocorre o 

fenômeno da coisa julgada material, o que impedira a discussão de 

questões afetas ao título, pelo simples fato de inexistir qualquer sentença 

de mérito com transito em julgado tendo como fundamentos o título em que 

se embasa a Execução. E, nos termos do dispositivo de lei acima 

transcrito, os atos jurídicos em geral – obviamente desde que não seja 

uma sentença de mérito transitada em julgado- uma vez viciados frente ao 

direito material, rescinde-se pela via da ação anulatória. Além da análise 

literal do artigo 486 do CPC, a ação anulatória mostra-se como um 

consectário lógico do artigo 5°, XXXV da Constituição Federal, de que “a 

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciária lesão ou ameaça a 

direito”, assegurando o amplo acesso ao Judiciário. O fundamento da ação 

anulatória de ato jurídico em geral, consubstancia-se nas regras de direito 

material aplicáveis à espécie, distanciando-se, pois, das regras de ordem 

processual. Como é sabido, ato jurídico é todo fato jurídico que depende 

da vontade do homem, a exemplo dos títulos de crédito, dentre eles, o 

cheque, hipótese em tela. Theotonio Negrão, comentando o artigo 486 do 

CPC, argumenta: Ao lecionar sobre o artigo 680 do CPC, na pagina 507 o 

aludido autor cita as seguintes jurisprudências: E arremata o Mestre: Como 

se vê, qualquer vício de um título executivo extrajudicial pode 

perfeitamente ser objeto de posterior ação anulatória quando os Embargos 

não foram opostos ou não foram apreciados em seu mérito, como ora se 

vê, figurando como uma ação substitutiva dos Embargos. Como a 

desconstituição do título de crédito é o que se objetiva por via da Ação 

Anulatória, resta nítida a conexão entre esta e a respectiva ação 

executiva, posto que ambas se fundam no mesmo título, ou seja, o objeto 

lhes é comum (CPC, art. 103). ² A jurisprudência aponta: Poderia até se 

falar em continência, pois além do objeto lhes ser comum, também, há 

identidade de partes e o objeto da Ação Anulatória – desconstituição do 

título – uma vez acolhido fulmina a Ação de Execução. Contudo, nossos 

Tribunais já pacificaram tratar-se de conexão, o que, contudo, nos remete 

à mesma conclusão: a necessidade de reunião de tais ações de acordo 

com as regras de prevenção. Em se falando de Vara Única a prevenção 

não guarda grande dificuldade, já que as ações tramitarão pela mesma 

Vara e serão fatalmente despachadas pelo mesmo juiz, importando 

apenas na reunião (apensamento) dos respectivos autos. Sobre o até 

aqui alegado, confiram-se os julgados: Portanto, dúvida não há quanto ao 

cabimento da ação anulatória, inexistindo sentença de mérito acerca da 

validade e eficácia do título executivo inexistindo sentença de mérito 

acerca da validade e eficácia do título executivo que embasou, objetivando 

a sua desconstituição, havendo conexão entre a Ação Anulatória e a de 

Execução. II.b – DA POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA “CAUSA 

DEBENDI” – TÍTULO (CHEQUE) QUE NÃO CIRCULOU Um dos princípios que 

regem os títulos de crédito é o da abstração, no sentido de que, uma vez 

emitida a cártula se libera da sua causa, de modo que o título de crédito 

passa a valer por ele mesmo. Contudo, esse princípio comporta exceção, 

admitindo em algumas situações a discussão da origem do título. E uma 

delas é quando o título não circulou, envolvendo apenas sacador e 

beneficiário, hipótese em que é possível a oposição de qualquer das 

exceções pessoais referentes ao negócio subjacente, em conformidade 

com o artigo 25 da Lei n°7.357/85 (Lei do cheque). No caso em tablado 

trata-se de cheque nominal, ou seja, emitido em nome de pessoa 

determinada, qual seja, Sr. Paulo Custódio de Carvalho, que nada mais é 

do que o próprio Exequente, ora Requerido. Este afirma na inicial 

executória que recebeu o cheque da Executada, porém, o mesmo foi 

depositado e devolvido por duas vezes consecutivas, não tendo, pois, a 

Executada honrado com o compromisso “firmado com o Exequente”. 

Portanto, logo se vê que não houve a transferência do título a terceiro 

estranho à relação creditícia e, em decorrência, é cabível ao 

devedor/Requerente suscitar jurídico entabulado entre as partes. A 

jurisprudência é pacífica acerca do alegado, merecendo ilustração: 

Ademais, ainda que o título tivesse circulado a discussão da origem do 

crédito seria admitida em se tratando de prática ilícita, de obrigação 

ilegalmente contraída, ou, ainda, se presente a má-fé do portador, como 

mais a frente iremos demonstrar. Nosso E. Tribunal de Justiça assim já 

decidiu: II.c – DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – OBJETO ILÍCITO – 

NULIDADE DO TÍTULO. O cheque que embasa a Execução Processada 

nos autos n° 156/2004 foi emitido pelo Município de Jauru/MT, em 22 de 

abril de 2004, através do Prefeito Municipal da época, Sr. Divino Marciano 

da Silva, que por lei o representava. Ocorre que a atual Administração, ao 

tomar conhecimento da respectiva dívida, inclusive, já em fase de 

pagamento via precatória, foi verificar sua origem junto aos apontamentos 

contábeis da Prefeitura Municipal e nada encontrou. Ocorre que a atual 

Administração, ao tomar conhecimento da respectiva dívida, inclusive, já 

em fase de pagamento via precatório, foi verificar sua origem junto aos 

apontamentos contábeis da Prefeitura Municipal e nada encontrou. Não 

existe termo de contrato ou outro documento hábil, tais como 

carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra, 

ordem de serviço, nota fiscal ou qualquer outro documento concernente 

ao débito. Inexiste nos arquivos da Prefeitura registro acerca do negócio 

jurídico porventura entabulado entre o Município e o suposto credor, Sr. 

Paulo Custódio de Carvalho – seja de prestação de serviço ou 

fornecimento de mercadoria – que pudesse justificar a emissão do título de 

crédito em referência. Nesse sentido é a declaração do Sr. Pedro Ferreira 

de Souza, Prefeito Municipal em anexo. Pelo principio da “solenidade das 

formas”, em regra, a atuação administrativa deve se exteriorizar pela 

forma escrita , notadamente em relação aos atos negociais, por envolver a 

administração pública e o particular, pois a documentação viabiliza o 

controle e a fiscalização pelo Poder Judiciário, pelo próprio administrador, 

mesmo que se tenha passado anos e, ainda possibilita a informação ao 

cidadão. No entanto, o Administrator anterior em muito se distanciou de tal 

princípio ao emitir um título de crédito, diga-se, de valor bastante elevado, 

sem observar as formalidades legais, mormente no que se refere à forma 

prevista para a realização do ato. A absoluta ausência de registro 

documental indicativa da relação comercial entre a Administração e o 

Requerido, bem como os fatos apurados pela atual administração, os 

quais serão demonstrados oportunamente, remetem à conclusão de que o 

cheque objeto da Execução tem causa ilícita, já que o negócio não teria 

sido firmado no interesse da administração, mas sim, no interesse pessoal 

do Representante do Executivo Municipal da época, o qual tentou se valer 

do dinheiro público para saldar dívida pessoal com o Requerido, é pelo 

menos o que se presume. Nos termos do artigo 104 do Código Civil, a 

validade do negócio jurídico requer: Sob o enfoque do dispositivo em 

comento, o objeto vem a ser tanto o imediato (conteúdo), referente aos 

efeitos jurídicos a que negócio tende, como o objeto mediato ou 

propriamente dito, que é aquilo sobre o que recaem tais efeitos. 

Especificamente quanto ao objeto do ato administrativo, que é o que nos 

interessa, insta ressaltar que o conceito é o mesmo, sendo também 

considerado em sentido amplo, porém, sua licitude difere da prevista no 

direito privado, na exata medida em que, além do ato administrativo não 

estar proibido, precisa estar expressamente autorizado e previsto em lei e 

de acordo com a moralidade que com maior rigor se exige da atividade 

administrativa, moralidade esta que, inclusive, situa-se em nível 

constitucional ( CF, art. 37, “caput”). Com tais considerações é forçoso 

concluir que o negócio jurídico que deu azo à emissão da cártula 

executada possui objeto ilícito, pois não guarda nenhuma ligação com o 

Município de Jauru, o qual apesar de figurar como emitente do título, nunca 

teve qualquer relação comercial com o Requerido. Muito pelo contrário, o 

negócio subjacente diz respeito a única e exclusivamente ao Requerido 

(credor) e ao Sr. Divino Marciano da Silva (real devedor), visto ter este se 

utilizado indevidamente de um cheque de titularidade do Município, que 

somente representava, para saldar dívida particular, precisamente sua. 

Portanto, trata-se de negócio jurídico cujo objetivo é proibido por lei, vale 
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dizer, absolutamente ilícito e, ainda, atentatório à moralidade administrativa 

e de reflexos penais, civis e políticos. Tanto é verdade que o Ministério 

Público, ao tomar conhecimento, determinou a imediata instauração do 

inquérito policial e procedimento preliminar para apuração dos fatos (doc. 

Anexo). “In verbis”: Reza o artigo 9°, inciso XI da Lei n° 8.429/92, mais 

conhecida como Lei de Improbidade Administrativa: Waldo Fazzio Júnior, 

ao comentar este dispositivo de lei, assevera: O artigo 11, inciso I, da 

mesma Lei, também dispõe: O doutrinador supracitado prossegue 

lecionando: Diante, então, da ilicitude do objeto do negócio subjacente, 

notadamente em face dos efeitos jurídicos a que objetivava – pagamento 

de vívida particular com dinheiro público – a cártula executada é inexigível 

diante da sua nulidade absoluta, nos exatos termos do artigo 166, II do 

Código Civil: E como é cediço, a declaração de invalidade do ato 

absolutamente nulo se produz efeito “ex tunc”, pois diante de tão grave 

irregularidade é como se desde a sua formação nunca tivesse existido. 

Mais uma vez confirma a jurisprudência: Dispõe o artigo 273 do Código de 

Processo Civil, in verbis: Infere-se do dispositivo em referência que para a 

concessão da tutela antecipada impõe-se a observância de dois 

pressupostos, quais sejam: a prova inequívoca, capaz de convencer o 

julgador a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, presentes na ação ora intentada. A 

verossimilhança da alegação significa que ela tem aparência de 

verdadeira. Trata-se de um juízo positivo de probabilidade. A cognição 

exigível para a antecipação de tutela é de natureza sumária. Tal 

circunstância determina o caráter provisório da medida, que será negada 

se houver perigo de irreversibilidade absoluta. A declaração anexa, 

firmada pelo atual Prefeito Municipal, confirma que o título não tem liame 

com nenhuma obrigação contraída pelo Município, ou, na melhor das 

hipóteses tratar-se-ia de título sem causa, pois não houve prestação de 

serviço ou fornecimento de mercadoria que pudesse justifica-lo. Isso 

equivale dizer que, ou a causa debendi é ilícita ou é inexistente. De 

qualquer forma, tanto ilicitude do objeto como a sua inexistente. De 

qualquer forma, tanto a ilicitude do objeto como a sua inexistência, levam à 

nulidade da cártula e ao consequente afastamento da sua exigibilidade, o 

que se traduz em prova inequívoca e capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável ao Requerente. Insta enfatizar mais uma fez que a 

conduta do Sr. Divino Marciano da Silva, de se utilizar de um cheque de 

titularidade do Município que representava para saldar dívida pessoal, está 

sendo investigada em sede de inquérito policial e de procedimento 

preliminar ministerial. Tamanha é a sua gravidade que configura, além de 

ilícito civil e político, também infração penal. No tocante a verossimilhança 

da alegação, destacamentos a lição do Mestre Humberto Theodoro Júnior, 

que assim elucida a questão: No tocante ao perigo de dano e a sua 

irreparabilidade, igualmente se faz presente, pois conforme demonstram 

os documentos atrelados a esta vestibular, o pagamento da dívida foi 

requisitado ao Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, através 

de precatório, que por sua vez já se encontra em fase de implementação. 

Portanto, se o Município tiver que pagar uma dívida de origem ilegal e de 

tamanha proporção, os prejuízos serão incalculáveis, pois para tanto 

fatalmente restarão preteridos os investimentos essenciais nas áreas de 

saúde e educação, dentre outras. Num município de pequeno porte como o 

de Jauru, o pagamento de uma dívida que atualmente já ultrapassa a 

ordem de R$ 100.000,00 (cem mil reais) produz um impacto desastroso. E 

não se pode olvidar que quem irá sofrer as consequências disso será a 

própria população. Logo, se faz necessário a suspensão do respectivo 

precatório até o deslinde da questão. Anotamos, por oportuno, que o 

entendimento perfilhado por alguns Tribunais, quando a exigência de que o 

juízo esteja garantido para que se dê o efeito suspensivo à Execução, tal 

como nos Embargos, não tem aplicação no presente caso. É que a teor do 

disposto no artigo 730 e ss. Do Código de Processo Penal, a Fazenda 

Pública que não se submete à penhora para opor Embargos, pelo simples 

fato de serem os bens públicos absolutamente impenhoráveis, nos moldes 

do artigo 100 do Código Civil. Por corolário, também na ação anulatória não 

há que se fazer tal exigência, contentando-se o provimento limiar apenas 

com a demonstração da verossimilhança das alegações e a urgência da 

medida. Corroborando, eis os julgados: Destaca-se, por derradeiro, que 

não há risco de irreversabilidade da medida, pois sobrevindo fatos que se 

contraponham ao ora alegado, o que não ocorrerá, Vossa Excelência 

poderá determinar o prosseguimento do precatório. Portanto, a suspensão 

do precatório é medida que se impõe, com urgência, sob pena de causar 

prejuízos de grande monta para a população do município Requerente. III – 

DO PEDIDO Ex positis e por outras razões que Vossa Excelência 

certamente acrescentará, pleiteia-se: a) O apensamento aos autos da 

Execução n° 156/2004 – Cód. n° 4589, em face da conexão; b) A 

antecipação de tutela, “in limine” e “inaudita altera pars”, para o fim de 

suspender o precatório expedido em desfavor do Requerente, relativo à 

dívida ora tratada, oficiando-se ao Presidente do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, para as devidas providências; c) A citação Requerido para, 

querendo e no devido prazo, oferecer resposta, sob a pena de revelia e 

seus efeitos; d) A produção de todas as provas em direito admitidas, 

principalmente de natureza documental, testemunhal, pericial e depoimento 

pessoal; e) A procedência do pedido para o fim de se declarar a nulidade 

absoluta e inexigibilidade do título em que se funda a Execução, que por 

conseguinte, deverá ser extinta; f) A condenação do Requerido nas 

custas processuais e honorários advocatícios, estes a serem arbitrados 

em 20% (vinte) por cento sobre o valor da pretensa dívida; g) Por fim 

requer que todas as publicações sejam efetuadas em nome de Gustavo 

Tostes Cardoso, OAB/MT 6635, sob pena de nulidade. Dá à causa o valor 

de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Termos em que, P.Deferimento. São 

José dos Quatro Marcos/MT, 25 de junho de 2008. Gustavo Tostes 

Cardoso OAB/MT-6635.

Despacho/Decisão: Vistos.Por prudência, antes de analisar o 

requerimento formulado pela parte autora às fls. 356 dos autos, em 

cumprimento ao art. 256, § 3°, do CPC, DETERMINO que sejam efetivadas 

diligências nos sistemas Infojud, Renajud e Bacenjud com a finalidade de 

se obter informações acerca da localização da parte requerida.Havendo 

informação de endereço que ainda não foi diligenciado, DETERMINO que a 

Secretaria providencie a citação do requerido para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente contestação, fazendo-se consignar as 

advertências dos artigos 344 e 345, do CPC.Não havendo informação 

nova acerca da localização do requerido, desde já, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 356 dos autos, para tanto DETERMINO a citação do 

requerido mediante expedição de edital de citação, com prazo de 30 

(trinta) dias, consignando as advertências dos artigos 344 e 345, do CPC, 

devendo a secretaria observar os requisitos mencionados no art. 257, do 

CPC.INTIME-SE a parte autora, através de seus advogados, via 

DJE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 23 de março de 2018.

Advertência: 1. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor 

(art. 344 do CPC).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Eduardo Alves 

de Castro, digitei.

Jauru, 19 de maio de 2018

Thiago Silvestre Perrut Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-33.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000045-33.2018.8.11.0047. REQUERENTE: RAFAEL BATISTA DA SILVA 

REQUERIDO: ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA. Vistos. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais c/c Tutela 

Provisória de Urgência proposta por RAFAEL BATISTA DA SILVA em face 

da UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI – UAM, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em síntese, alega o requerente que se matriculou 

no Curso de Tecnologia em Gestão Financeira – On Line, oferecido pela 

instituição requerida, cumprindo rigorosamente todas as exigências para 

que pudesse concluir o curso. Informa que no mês de agosto de 2017 

recebeu a informação de que o curso havia chegado ao final e que 

deveria adotar algumas providências para colação de grau, tendo 
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protocolado requerimento na unidade de Cáceres, que foi deferido, com 

agendamento da colação de grau para o dia 14/02/2018. Assevera que, 

desde então, mantém contato telefônico com prepostos da Instituição 

requerida por intermédio dos canais postos à sua disposição, sem, 

contudo, obter êxito em seu intento, sendo reiterada a informação de que 

o pedido feito teria sido encaminhado à Secretaria da Universidade e 

aguarda resposta daquela serventia. Conclui a petição inicial pleiteando, 

primeiramente, a concessão de tutela provisória de urgência para que seja 

determinado que a Instituição requerida designe sessão de colação de 

grau, junto à Unidade de Cuiabá/MT e, posteriormente, faça a devida 

entrega do diploma de conclusão do curso; ainda, a citação da parte 

requerida, a designação da audiência de conciliação, a inversão do ônus 

da prova e, ao final, a procedência da demanda com a condenação da 

instituição requerida no pagamento de indenização a título de dano moral. 

Vieram os autos conclusos. Fundamento e decido. Do Recebimento da 

Inicial Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do pedido 

constaram, de forma simples e em linguagem acessível, o nome, a 

qualificação, o endereço das partes, os fatos, os fundamentos de forma 

sucinta, o objeto e seu valor, RECEBO a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Da Aplicação do CDC A 

situação delineada nos autos trata de relação de consumo, uma vez 

presentes os requisitos subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 

3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 

3º dessa Lei. Ante a aplicabilidade do CDC, deve ser INVERTIDO O ÔNUS 

da prova, já que a hipossuficiência técnica e financeira da parte autora é 

presumida. É válido salientar que a inversão do ônus da prova é matéria 

de instrução, que em nada prejudica o direito do consumidor e, ainda, 

garante o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a 

isonomia, que deve valer tanto para a parte hipossuficiente quanto para o 

fornecedor, motivo pelo qual pode ser aplicada em qualquer fase do 

processo. Da Tutela de Urgência Inicialmente, acrescenta-se que é 

perfeitamente compatível a tutela provisória de urgência (cautelar ou 

antecipatória) nas ações que tramitam nos Juizados Especiais Cíveis 

(Enunciado 26 do FONAJE), desde que presentes, naturalmente, os 

requisitos previstos no art. 300 do CPC. Pois bem, conforme estabelece o 

art. 300 do CPC, para concessão da tutela provisória de urgência exige-se 

o preenchimento de dois requisitos, quais sejam: fumus boni iuris e 

periculum in mora, que correspondem, respectivamente, à probabilidade do 

direito da parte ou fumaça do bom direito e ao perigo da demora. Ocorre 

que, analisando a documentação que instrui a petição inicial e, em um juízo 

de cognição sumária, não exauriente, depreende-se que a parte 

reclamante não logrou êxito em demonstrar, de forma cumulativa, os 

requisitos necessários para concessão da tutela provisória de urgência. 

Explico. Compulsando os autos, nota-se que os elementos de convicção 

apresentados se resumem a reprodução de mensagens trocadas via 

email. E, ainda que delas se extraia a probabilidade do direito alegado, não 

são suficientes para conferir a segurança necessária para antecipação 

do provimento final. Não ficou evidenciada a circunstância de tratar-se de 

curso legalmente reconhecido pelo MEC; ainda, de ter a parte reclamante 

cumprido todos os requisitos exigidos para colação de grau e recebimento 

do diploma correspondente. Ademais, em que pese as alegações de 

prejuízos advindos do retardamento da obtenção do referido diploma, não 

há nos autos qualquer elemento de prova a esse respeito. Desta feita, não 

houve demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, periculum in mora. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de 

tutela provisória de urgência, ante a ausência de um de seus requisitos. 

Em prosseguimento ao feito, DETERMINO que: 1- DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, de acordo com a pauta do Juizado Especial; 2- CITE-SE e 

INTIME-SE a parte ré, devendo constar a advertência de que, não 

comparecendo à audiência designada, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, e será proferido julgamento de plano (artigo 18, § 1º, da 

Lei 9.099/95); 3- Caso não haja acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 

5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n.º 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste 

Estado de Mato Grosso. 4- O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso. 5- INTIME-SE a parte autora para comparecer ao ato designado, 

sendo advertida de que o não comparecimento acarretará o arquivamento 

da presente ação, nos termos da Lei 9.099/95; 6 - Deverão as partes 

manifestarem a pretensão de produzir provas orais em audiência de 

instrução, inclusive, arrolando desde já testemunhas. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 23 de maio de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 23500 Nr: 1525-36.2013.811.0048

 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: MARILDA ROSALIA BONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003/A, 

VALDIR SCHERER - OAB:3720

 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.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71417 Nr: 346-39.2017.811.0109

 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: MARILENE BECKER TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:MT/13.431-A

 Certifique-se decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67557 Nr: 57-43.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR DOS SANTOS - ME, VILMAR DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atualize-se o débito, caso necessário, e proceda-se com o bloqueio 

através do Bacenjud / Renajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72928 Nr: 1199-48.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MARIA DA SILVA, ANDERSON DA SILVA 

SANTOS , ROBERT DA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 
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Cracken - OAB:

 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.: 71881 Nr: 654-75.2017.811.0109

 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: MARIA IRENE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (__).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74770 Nr: 166-86.2018.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - OAB:

 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.: 65285 Nr: 421-49.2015.811.0109

 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: LUIZ FRANCISCO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUBE MARCELÂNDIA, VALDENIZA ARAÚJO 

SILVA, ELIZABETE MARIA BACELAR TEIXEIRA, KELI PAES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65976 Nr: 751-46.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LIMA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Pascoalão - 

OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se decurso de prazo.após conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70014 Nr: 1299-37.2016.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUCHÊ COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA., VALMIR FERREIRA DOS SANTOS, MARIA 

SIRLEI DE OLIVEIRA

 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:

 Certifique-se decurso de prazo.Após conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72534 Nr: 991-64.2017.811.0109

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DENISE STRADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Eva Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se decurso de prazo;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74724 Nr: 139-06.2018.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA/AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VISÃO INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA E 

OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSERISSE MAIA ALENCAR - 

OAB:CE 10.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls._______, conforme requerida(s).

(Último requerimento).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72950 Nr: 1210-77.2017.811.0109

 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: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIVALDO ANTONIO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 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.: 71109 Nr: 172-30.2017.811.0109

 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: ELIETE HENDGES HENRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se decurso de prazo;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71913 Nr: 662-52.2017.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS PETRYKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENALDO DO PRADO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se decurso de prazo. Após conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75203 Nr: 495-98.2018.811.0109
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 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: SIDNEY DE SOUZA GUERREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretário Municipal de Planejamento Urbano e 

Projetos de Marcelândia/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 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.: 75253 Nr: 527-06.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 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.: 74303 Nr: 1921-82.2017.811.0109

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 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.: 61303 Nr: 1-15.2013.811.0109

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFSDS, EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.________, a Secretaria para ato 

do ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47254 Nr: 1039-04.2009.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para solicitar a devolução dos autos no prazo de 3 (três ) dias 

sob pena da adoção das medidas disciplinares cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 37216 Nr: 1781-34.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TEIXEIRA LUCAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aécio Benedito Ormond - 

OAB:6397/MT, Clodoaldo José Ferreira - OAB:MT - 6.290, Tatiana 

Ribeiro Soares - OAB:5492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Moraes de Jesus - 

OAB:9479-A/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.: 70596 Nr: 1554-92.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDANORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls._______, conforme requerida(s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44041 Nr: 1442-41.2007.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER FELICISSIMO DA SILVA, GILMAR GODOI, 

GILBERTO GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT, VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - 

OAB:13906-B

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para solicitar que a advogada Vania Santos de Souza Dornelles 

efetue a devolução dos autos no prazo de 3 (três ) dias sob pena da 

adoção das medidas disciplinares cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43361 Nr: 789-39.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA MAUMOA LTDA, Mauricio Baldin 

Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisol Néspoli - OAB:7423/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 das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 36881 Nr: 75-50.2005.811.0109

 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: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE MARCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kariza Danielli Simonetti 

Aguiar - OAB:15.532-MT

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls._______, conforme requerida(s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 32181 Nr: 2035-07.2006.811.0109

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE MARCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls._______, conforme requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70762 Nr: 1691-74.2016.811.0109

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDO CEZAR DOS SANTOS, JASSIELYNE 

MARCHETTO, GEOVANE MARCHETTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte (__) autora (__) ré, para, em 05 dias, manifestar(em)-se 

sobre fls. ____.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67275 Nr: 1293-64.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Antonio do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 Vistas ao representante do Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68852 Nr: 664-56.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO CAMARGOS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RODRIGO SCHENATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção.

Certifique-se decurso de prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45862 Nr: 1612-76.2008.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Permaneçam Sobrestados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46762 Nr: 547-12.2009.811.0109

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO EUZEBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA SILVA EUZÉBIO, 

ELIANE EUZEBIO RODRIGUES MANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 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.: 66799 Nr: 1089-20.2015.811.0109

 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): JOÃO LAERTE GIOCONDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÈDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62419 Nr: 1101-05.2013.811.0109

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON LUIZ BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63704 Nr: 756-05.2014.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CLAUDEIR DE SOUSA, HOSANA LACERDA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO MÓVEIS, COLOR VISÃO DO BRASIL 

INDUSTRIA ACRÍLICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO DA SILVA 

CARDOSO - OAB:OAB/SP 175.878, MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523/MT

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.________, a Secretaria para ato 

do ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60359 Nr: 312-40.2012.811.0109

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sementes Selegrãos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI BALLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Delibório - 

OAB:315.685-SP, DANILO HORA CARDOSO - OAB:259805/SP, Edson 

Freitas de Oliveira - OAB:118074/SP, Juliana Martins Silveira - 

OAB:229084/SP, Maria Fernanda Fávero de Toledo - OAB:233770/SP, 

Rafael Aragos - OAB:299719/SP, Renata Costa Sobral - 

OAB:294.939-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Seefeld Werner - 

OAB:7839-B/MT, Gerson Luis Werner - OAB:MT - 6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:12222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.________, a Secretaria para ato 

do ofício.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60358 Nr: 311-55.2012.811.0109

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sementes Selegrãos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI BALLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Delibório - 

OAB:315.685-SP, DANILO HORA CARDOSO - OAB:259805/SP, Edson 

Freitas de Oliveira - OAB:118074/SP, Juliana Martins Silveira - 

OAB:229084/SP, Maria Fernanda Fávero de Toledo - OAB:233770/SP, 

Rafael Aragos - OAB:299719/SP, Renata Costa Sobral - 

OAB:294.939-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Seefeld Werner - 

OAB:7839-B/MT, Gerson Luis Werner - OAB:MT - 6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:12222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.________, a Secretaria para ato 

do ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60357 Nr: 310-70.2012.811.0109

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sementes Selegrãos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI BALLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Delibório - 

OAB:315.685-SP, DANILO HORA CARDOSO - OAB:259805/SP, Edson 

Freitas de Oliveira - OAB:118074/SP, Juliana Martins Silveira - 

OAB:229084/SP, Maria Fernanda Fávero de Toledo - OAB:233770/SP, 

Rafael Aragos - OAB:299719/SP, Renata Costa Sobral - 

OAB:294.939-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Seefeld Werner - 

OAB:7839-B/MT, Gerson Luis Werner - OAB:MT - 6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:12222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.________, a Secretaria para ato 

do ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64512 Nr: 1350-19.2014.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVO JORIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEDSON MONTEIRO DUARTE, IGREJA 

EVANGELICA ASSEMBLÉIA DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, ROGERIO LAVEZZO - OAB:5709

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono 

este feito para INTIMAR O ADVOGADO DR. ROGERIO LAVEZZO, 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.: 63714 Nr: 761-27.2014.811.0109

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEANE ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS MICHELLETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Assim, face ao exposto, nos termos do art. 487, III, alínea “a” do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os presentes EMBARGOS DE 

TERCEIRO, proposto por ELISEANE ALVES TEIXEIRA em face de JONAS 

MICHELLETI, devendo assim voltar a ela a posse do bem imóvel objeto do 

pleito.Após o trânsito em julgado, voltem os autos conclusos para a 

supressão da constrição existente sobre o imóvel objeto dos autos. Em 

consequência condeno o embargado ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da 

causa, considerando a baixa complexidade e o tempo despendido, nos 

termos do art. 85, §2º, do CPC.Decorrido o prazo para eventual recurso, e 

nada sendo requerido no prazo legal, certifique-se, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas de estilo, observadas as formalidades legais e 

translade-se cópia desta decisão para os autos de execução. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.Marcelândia/MT, 26 de 

abril de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45435 Nr: 1197-93.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/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.: 46143 Nr: 1876-93.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. R. MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/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.: 46154 Nr: 1880-33.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE SEBASTIANA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/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.: 46188 Nr: 1953-05.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIOLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/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.: 46233 Nr: 23-15.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FARIAS DOS SANTOS MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Existe determinação judicial a cumprir, fls.________, a Secretaria para ato 

do ofício;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46240 Nr: 20-60.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/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.: 46343 Nr: 138-36.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA BOA SORTE LTDA ME

 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.________, a Secretaria para ato 

do ofício;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46577 Nr: 352-27.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIEMAR - INDUSTRIA E COMERCIO E 

EXPORTAÇÃO MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/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.: 46613 Nr: 399-98.2009.811.0109

 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): MIRIAM MELO MADEIRAS, Miriam Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA SQUILLACE - 

OAB:4992-O/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.: 46623 Nr: 412-97.2009.811.0109

 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): ALDEMIR DA SILVA SANTOS MADEIRAS, 

ALDEMIR DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA SQUILLACE - 

OAB:4992-O/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.: 46928 Nr: 720-36.2009.811.0109

 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): WALDECYR JUVÊNCIO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA SQUILLACE - 

OAB:4992-O/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.: 47192 Nr: 974-09.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIÂNGULO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA., WILMAR GELBAR, NAIR DE SOUZA GELBHAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 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.: 48952 Nr: 777-20.2010.811.0109

 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): MIRIAM MELO MADEIRAS, MIRIAN MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA SQUILLACE - 

OAB:4992-O/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.: 49577 Nr: 113-52.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RIO DO 

OURO LTDA - ME.

 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.: 60086 Nr: 18-85.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I L PERINOTTO - ME

 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.: 61243 Nr: 1243-43.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNER APARECIDO FERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.________, a Secretaria para ato 
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do ofício;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61244 Nr: 1244-28.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELÂNDIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA ME, EVANDRO AUGUSTO DEMARCHI PONES, RUDICLER CARLOS 

FIABANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 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.: 61491 Nr: 194-30.2013.811.0109

 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, 

CÉLIO THEIS

 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.: 64021 Nr: 989-02.2014.811.0109

 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): GEVADIRU MADEIRAS LTDA - ME, ANTONIO 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 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.: 36371 Nr: 66-88.2005.811.0109

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIGEO NAKAI, IVER EDUARDO SIEBERT, 

ALESSANDRA MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12.113, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 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.: 60535 Nr: 492-56.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THUDAN MADEIRAS LTDA, JOSÉ ADEMIR 

PETROSKI, ANTONIO EROEL PETROSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Amádio F. Lima - 

OAB:4037 - MT, LUCIO JUNIOR BUENO ALVES - OAB:15733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (17) 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.: 61340 Nr: 38-42.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RENATO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (17) 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.: 43609 Nr: 1018-96.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. V. DE ALMEIDA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se decurso de prazo; Arquive-se com as cautelas de estilo;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46317 Nr: 99-39.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZEIAS SALVIANO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se decurso de prazo; Arquive-se com as cautelas de estilo;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61328 Nr: 26-28.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - 

ANTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA DE LIMA SIEBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se decurso de prazo; Arquive-se com as cautelas de estilo;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61420 Nr: 118-06.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DE OLIVEIRA CARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se decurso de prazo; Arquive-se com as cautelas de estilo;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46099 Nr: 1895-02.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO JOSÉ DOS SANTOS

 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;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho
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 Cod. Proc.: 46337 Nr: 132-29.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO APARECIDO CHAMPAM

 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;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46446 Nr: 260-49.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FELIZARDO DA SILVA

 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;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46461 Nr: 230-14.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfieri Ângelo Marin, IVANI B. MARIN

 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;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46470 Nr: 238-88.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA DA SILVA CONCEIÇÃO

 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;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46565 Nr: 340-13.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS TADEU SAMPAIO - LAVADOR

 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;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42289 Nr: 3-29.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABY MADEIRAS - ME, Wilson Moraes da 

Cruz, Manoel Roberto Matias

 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.: 41365 Nr: 116-80.2006.811.0109

 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): GABY MADEIRAS - ME, Wilson Moraes da 

Cruz

 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.: 69027 Nr: 727-81.2016.811.0109

 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: LUCIANO INACIO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (17) Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

(18) Certifique-se decurso de prazo;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70468 Nr: 1489-97.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON APARECIDO RICCI, EDSON APARECIDO 

RICCI

 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:

 (17) Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

(18) Certifique-se decurso de prazo;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61420 Nr: 118-06.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DE OLIVEIRA CARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se com as cautelas de estilo;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65434 Nr: 494-21.2015.811.0109

 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): DURVAL ALVES DE FARIAS, TEREZINHA 

BERNEGOZZI FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (11) Suspenda-se o processo pelo prazo de ____________________. 

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46518 Nr: 304-68.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS GOSKI 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.________, a Secretaria para ato 

do ofício;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43847 Nr: 1257-03.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ SIMONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kariza Danielli Simonetti 

Aguiar - OAB:15.532-MT

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.________, a Secretaria para ato 

do ofício;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73198 Nr: 1348-44.2017.811.0109

 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: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (17) 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.: 60015 Nr: 868-76.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DELLA VEDOVA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Biancardini Neto - 

OAB:MT-1746B

 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.: 67900 Nr: 219-38.2016.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ASSMANN - 

OAB:24.590-0

 (22) Aguarde-se o decurso do prazo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48016 Nr: 1798-65.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA BOA SORTE LTDA ME, 

APARECIDA FEDRIZ DA SILVA, VALDINEI JOSÉ DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antonio de Lima - 

OAB:3212/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.: 72327 Nr: 873-88.2017.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLICZESKI & GOLICZESKI LTDA ME, GILMAR 

GOLICZESKI

 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:

 (22) Aguarde-se o decurso do prazo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75052 Nr: 371-18.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA APARECIDA PAZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (22) Aguarde-se o decurso do prazo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46484 Nr: 253-57.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TAVARES DA SILVA

 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.: 70475 Nr: 1493-37.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVÂNIO DE SOUZA BORGES

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61950 Nr: 646-40.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Reitere-se o expediente de fls._________;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62739 Nr: 1413-78.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitere-se o expediente de fls._________;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63461 Nr: 561-20.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitere-se o expediente de fls._________;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73760 Nr: 1637-74.2017.811.0109

 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: BCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO TERRA - 

OAB:17556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação busca e apreensão interposta por BANCO CNH CAPITAL 

S/A em face de ANTÔNIO HOINACKI.

Do que consta nos autos, verifica-se às fls.41 transação entre as partes, 

as quais acordaram acerca do objeto da ação.

 Diante disso, requerem e homologação do acordo e a suspensão do feito 

até o prazo final para adimplemento do valor, qual seja 20/02/2018.

Destarte, HOMOLOGO o presente acordo, bem como decreto a 

SUSPENSÃO do feito, até o decurso do prazo para o integral cumprimento 

(20/02/2018), nos termos do art. 922, do Código de Processo Civil.

Se, decorrido tal prazo sem que a parte credora noticie o cumprimento 

integral do acordo, independentemente de novo despacho, INTIME-SE 

pessoalmente as partes para manifestar, no prazo de dez (05) dias, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de pagamento com a 

consequente extinção da presente ação.

Decorrido o prazo supracitado, com ou sem manifestação, venham-me 

conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Intimem-se.

Marcelândia-MT, 24 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61019 Nr: 1006-09.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIR FACCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO KERN FELDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célio Reis de Oliveira - 

OAB:11.265, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Arquive-se com as cautelas de estilo. Certifique-se decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67931 Nr: 234-07.2016.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. V. LAMINADOS EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 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.: 62451 Nr: 1133-10.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÍSIO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls._______, conforme requerida(s).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61751 Nr: 457-62.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK SHIGUERU HANGAI - EPP, HANAUER 

SUPERMERCADO EIRELI

 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 (__) autora (__) ré, para, em 05 dias, manifestar(em)-se 

sobre fls. ____.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 38881 Nr: 1531-98.2006.811.0109

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P 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 MARCELÂNDIA - MT, ADALBERTO 

NAVAIR DIAMANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VITOR DE ALMEIDA

 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

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42164 Nr: 1579-57.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO NETO DA SILVA, JOSE NETO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Intime-se a parte (__) autora (__) ré, para, em 05 dias, manifestar(em)-se 

sobre fls. ____.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 462 de 588



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46465 Nr: 233-66.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS MICHELETTI

 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.Certifique-se decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68902 Nr: 688-84.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TAQUARI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se decurso de prazo.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.: 37458 Nr: 1728-53.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN MELO MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:, Olga Geny de Almeida Alves - OAB:2.606 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Suspenda-se o processo pelo prazo de ____________________. 

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42376 Nr: 46-63.2006.811.0109

 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): JOSE NETO DA SILVA, ARNALDO NETO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Libere-se em favor da parte autora o valor depositado/bloqueado, 

mediante alvará, conforme fl(s) ______. Após, não havendo outros 

requerimentos, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68326 Nr: 411-68.2016.811.0109

 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 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Aguarde-se o decurso do prazo _______________________________.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 8449 Nr: 9-46.2000.811.0109

 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: CAVAGH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STC CONSULTORIA E SOLUÇÕES LTDA, 

SÉRGIO THOMAZ CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - OAB:MT- 

9.982/B, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jamil Ibrahim Tawil Filho - 

OAB:66.033/PR, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B, 

NEIMAR BATISTA - OAB:25715/PR

 Aguarde-se o decurso do prazo _______________________________.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62353 Nr: 1038-77.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-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.: 74665 Nr: 90-62.2018.811.0109

 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): JAIRO SILVA MORAIS, TANIA LIMA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 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.: 73512 Nr: 1513-91.2017.811.0109

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENILDA DE FATIMA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se decurso de prazo; , ) 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.: 71873 Nr: 648-68.2017.811.0109

 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: OSMAR DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHIMIDT - 

OAB:16178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se as partes para, em 10 dias, informarem se possuem outras 

provas a produzir;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60802 Nr: 777-49.2012.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHOFFEN & SHOFFEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI LIESENFELD RAUBER, REJANE CRISTINA 

ANDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se o decurso do prazo _______________________________;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60622 Nr: 584-34.2012.811.0109

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHOFFEN & SHOFFEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI LIESENFELD RAUBER, REJANE CRISTINA 

ANDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se o decurso do prazo _______________________________;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75075 Nr: 385-02.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI NEVES

 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.________, a Secretaria para ato 

do ofício;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 35506 Nr: 45-15.2005.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: P.H.J COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTELA MARIS PERIN DAL-PIVA MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605/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.: 72544 Nr: 995-04.2017.811.0109

 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 CONSORCIO NACIONAL HONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON CAVALCANTI ANÉSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 7494 Nr: 1118-85.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. V. DE ALMEIDA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza da Cunha 

Cavalcanti - OAB:, Olga Geny de Almeida Alves - OAB:2.606 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Permaneçam Sobrestados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46031 Nr: 1776-41.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEVIR DADUT COLACO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls._______, conforme requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 7514 Nr: 1127-47.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JOSÉ FIABANE - ME

 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.: 19618 Nr: 1-89.1988.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Financiadora Bradesco S/A Crédito, Fin. e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENICIO LOPES, ANÉSIO MORENO, Aparecida 

Cristina de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Feliciano Deus Nery - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU ANTONIO BERTAN 

JUNIOR - OAB:45315, PAULA CASSIANE DUARTE - OAB:OAB/PR 61.523

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.________, a Secretaria para ato 

do ofício;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70253 Nr: 1398-07.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENICE TEREZINHA ZANELATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42645 Nr: 119-98.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA GAZZIERO 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 das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho
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 Cod. Proc.: 43530 Nr: 942-72.2007.811.0109

 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. V. DE ALMEIDA & CIA LTDA, JOSÉ VITOR DE 

ALMEIDA, MARIA DE FÁTIMA COUTINHO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:, Olga Geny de Almeida Alves - OAB:2.606 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE MARCONI MARIO 

- OAB:18.812-B

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.________, a Secretaria para ato 

do ofício;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67790 Nr: 179-56.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERIN & SCHINEIDER LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 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.: 47418 Nr: 1203-66.2009.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT

 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.: 63830 Nr: 852-20.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio Wagner Gambero Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se o decurso do prazo _______________________________;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68169 Nr: 344-06.2016.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRISTIELI INACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se decurso de prazo; , 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.: 74652 Nr: 83-70.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEGISLÉIA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:22513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 24748 Nr: 1317-10.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA & GABALDI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B, Humberto Sousa Lima Falconi - OAB:

 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.: 75577 Nr: 738-42.2018.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MARTINI 

ODEBRECHT - OAB:37.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se o decurso do prazo _______________________________;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46547 Nr: 364-41.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI VINCEZ LOSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/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.: 61405 Nr: 103-37.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI VINCEZ LOSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/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.: 46483 Nr: 252-72.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL CORREA EVARISTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 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.: 46254 Nr: 49-13.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M DO NASCIMENTO FERNANDES - (Center 
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Ótica e Relojoaria)

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46187 Nr: 1952-20.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO FARIA DE MORAES

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61399 Nr: 97-30.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGON KEHLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/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.: 61346 Nr: 44-49.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECUPERADORA DE MÁQUINAS PESADA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/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.: 46406 Nr: 195-54.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOCLECIO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/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.: 46039 Nr: 1784-18.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/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.: 63731 Nr: 772-56.2014.811.0109

 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): CLAUDIO FISTAROL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1000012-51.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA DE CRISTO PENTECOSTAL NO BRASIL (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAS CASTRO VARJAO OAB - SP156999 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO IVO DOS SANTOS (EXCIPIENTE)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que intimo o advogado da parte autora para que 

compareça a audiência designada para o dia 08 de junho de 2018 às 

14:00 horas.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64720 Nr: 74-16.2015.811.0109

 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): Nilda Silva Gazziero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - OAB:11470

 Aguarde-se o decurso do prazo _______________________________;

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74657 Nr: 1319-51.2018.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DILSON SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARAGNI - 

OAB:359.407/SP

 Autos nº 1319-51.2018.811.0111.

Código Apolo nº 74657.

Vistos em correição.

DESIGNO o dia 19 de setembro 2018, às 12h15min para interrogatório do 

acusado JOSÉ DILSON SILVA DOS SANTOS, que deverá ser INTIMADO 

para comparecimento à audiência, sob as penas da lei.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Outrossim, INTIME-SE o acusado para que tome ciência acerca da 

audiência a ser realizada no Juízo Deprecante no dia 21 de agosto de 

2018, às 15h30min.

Sirva a presente como MANDADO e OFÍCIO no que couber.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 23 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon
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 Cod. Proc.: 54847 Nr: 1001-10.2014.811.0111

 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: LORENA BATISTA DO AMARAL MERGNER

 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 1001-10.2014.811.0111.

Código Apolo nº 54847.

Vistos em correição.

DEFIRO o pedido formulado à Ref. 04 na forma requerida.

Para tanto, DETERMINO o cumprimento da decisão de Ref. 09 proferida 

nos autos em apenso nº 1455-53.2015.811.0111, código APOLO nº 

58648.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 23 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64122 Nr: 2166-24.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON GONÇALVES DA SILVA BOTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Código nº64122Processo nº 2166-24.2016.811.0111Vistos em 

correição.1) Ante o teor da certidão de Ref. 09, NOMEIO como defensor 

dativo do acusado Gleison Gonçalves da Silva Botega, o advogado 

NILSON ALLAN R. PORTELA, devendo apresentar defesa prévia no prazo 

legal.Tomando em conta a natureza da causa FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 10 (dez) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.Com arrimo 

no artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o 

“múnus” público não caberá os privilégios processuais garantidos aos 

Defensores Públicos. Deixo consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º 

do mencionado provimento, para fins de conhecimento e advertência ao 

advogado nomeado:“No caso de o Defensor Dativo ser removido do 

processo, por deixar de cumprir suas obrigações profissionais, perderá o 

direito à percepção integral da remuneração fixada na forma do caput, 

devendo o magistrado arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho 

realizado até o momento da destituição”.“Ocorrendo substituição do 

Defensor Dativo no curso da ação, a remuneração será fixada 

individualmente, levando em consideração os atos processuais 

praticados, observada a Tabela da OAB/MT.”Registre-se, também, que 

são obrigações fundamentais para a percepção da remuneração ora 

arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): (...) .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.Cumpra-se.Matupá/MT, 16 de maio de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51181 Nr: 1074-50.2012.811.0111

 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: ARI PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51181

Processo nº 1074-50.1012.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Ari Pimentel

 Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Matupá/MT.

Em seguida, inexistindo requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 02 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31707 Nr: 727-22.2009.811.0111

 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: ERMINDO DONATO FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 31707

Processo nº 727-22.2009.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Ermindo Donato Faria

 Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Matupá/MT.

Em seguida, inexistindo requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 02 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31714 Nr: 734-14.2009.811.0111

 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: BENEDITO JOSÉ TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 31714

Processo nº 734-14.2009.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Benedito José Teixeira

 Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Matupá/MT.

Em seguida, inexistindo requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 02 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68858 Nr: 348-18.2018.811.0030
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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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdReS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 19, requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69225 Nr: 492-89.2018.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TZB, TZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42409 Nr: 168-75.2013.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe José Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDER LUIS FERREIRA - 

OAB:62611

 Autos nº. 168-75.2013.811.0030

Código nº. 42409

DECISÃO

Vistos etc.

Observa-se que o denunciado Felipe José Pereira alegou que não 

cometeu os fatos narrados na denúncia e que a CNH apresentada pelo 

denunciado no momento de sua prisão em flagrante é falsa.

 Com vistas dos autos o Ministério Público manifestou pelo prosseguimento 

do feito, pela realização de exame grafotécnico e pela designação de 

audiência de instrução e julgamento (fls. 117/119).

 É o relatório. Decido.

 Da leitura da referida peça processual, sem adentrar no mérito da 

questão, pois, é um caso que demandará análise minuciosa, constata-se 

que os argumentos lançados pela Defesa se confundem com questões de 

mérito, contribuindo então, para a necessidade de que seja realizada a 

instrução criminal para melhor elucidação, esclarecimento e comprovação 

dos fatos.

Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s) nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Dessa forma, designo o dia 15/06/2018, às 08h30min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. Caso 

as testemunhas ou o(s) réu(s) residam em comarca diversa, expeça-se 

carta precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado).

Requisite-se à Autoridade Policial a realização de perícia grafotécnica, 

confrontando os documentos de fls. 28 e 105.

 Ciência ao MPE e ao advogado constituído.

As providências.

 Nobres/MT.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56286 Nr: 1163-83.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odison Araújo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT

 DECISÃO/Mandado de intimação

Vistos etc.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda.

 Neste aspecto, há nos autos indícios suficientes que autorizam a 

persecução penal. Assim, não há prova cabal de que o acusado não seja 

o autor do fato que lhe é imputado, razão pela qual prescinde de instrução 

probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s) nos termos do art. 415 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Dessa forma, designo o dia 29/06/2018, às 08h00mim, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

A presente decisão vale como mandado de intimação.

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21878 Nr: 454-24.2011.811.0030

 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: MFP, HP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BETÂNIA PATRÍCIA 

DE SALLES, para devolução dos autos nº 454-24.2011.811.0030, 

Protocolo 21878, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 46794 Nr: 1934-32.2014.811.0030

 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: José Antônio Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 CERTIDÃO

Certifico que cancelo a audiência designada para o dia 28 de setembro de 
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2018, em razão da necessidade de readequação de pauta.

 Certifico, outrossim, que fica a audiência de Conciliação, redesignada 

para o dia 17 de outubro de 2018, às 10 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52166 Nr: 1942-72.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adolfo Luiz de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 CERTIDÃO

Certifico que cancelo a audiência designada para o dia 28 de setembro de 

2018, em razão da necessidade de readequação de pauta.

 Certifico, outrossim, que fica a audiência de Conciliação, redesignada 

para o dia 17 de outubro de 2018, às 9 horas e 30 minutos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68825 Nr: 334-34.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Sanches da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 DESPACHO

Vistos etc.

Tendo em vista o ofício retro, redesigno a audiência para o dia 29/06/2018, 

às 16h15mim.

Intimem-se as partes, procedendo com o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61877 Nr: 339-90.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario da Silva Neto, Paulo Videira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:17526/O, Jonas Mendes Barravieira - OAB:13116, Moacir 

Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 DESPACHO

Vistos etc.

Tendo em vista o ofício retro, redesigno a audiência para o dia 29/06/2018, 

às 15h00mim.

Intimem-se as partes, procedendo com o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66993 Nr: 2789-06.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovane Salvaterra Nobres, Alaércio Cardoso 

de Nazareth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT, Emerson Flavio de Andrade - OAB:6730

 DESPACHO

Vistos etc.

Tendo em vista o ofício retro, redesigno a audiência para o dia 29/06/2018, 

às 13h30mim.

Intimem-se as partes, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42288 Nr: 33-63.2013.811.0030

 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): Meirivaldo Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 Despacho

Vistos etc.

 Designo audiência de justificação para o dia 13/07/2018, às 14h45mim.

Intime-se o acusado, a defesa e o Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20580 Nr: 1058-19.2010.811.0030

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Padilha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT

 Despacho

Vistos etc.

 Designo audiência de justificação para o dia 13/07/2018, às 13h45mim.

Intime-se o acusado, a defesa e o Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-97.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT0009578A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar planilha de débito atualizada, já crescida da 

multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 

509, § 2º e 798, I, B, todos do NCPC, conforme sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-35.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER FERNANDES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(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)

 

Vistos. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o presente 

recurso no efeito devolutivo. Intime-se o recorrente, dando-lhe 

conhecimento desta decisão e 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-53.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-28.2013.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

DIAS ARAUJO CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (REQUERENTE)

PAULO SERGIO FERNANDES NOIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR OAB - MT13294/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACIL MOBILE (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR OAB - MT0006366A 

(ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

DECISÃO Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença (Fl. 243-PDF) 

Id. 1337289. Às fls. 259-PDF, a parte exequente apresentou cálculo 

atualizado (Id. 1337300). A inicial foi recebida Id. 1337305. A parte 

executada apresentou pedido de conversão em perdas e danos da 

obrigação de fazer, ante a impossibilidade de cumprimento (Id. 1337307). 

À fl. 271-PDF (Id. 1337308) fora determinada a liberação dos valores 

depositados. A parte exequente pugnou pela expedição de mandado de 

penhora e posterior expedição de alvará à fl. 273-PDF (Id. 1337309). O 

executado pugnou pela conversão em perdas de danos da obrigação de 

fazer, ante a impossibilidade de cumprimento à fl. 277-PDF (Id. 1337312). 

O pedido de penhora on line, via BACENJUD, fora deferido à fl. 278-PDF 

(Id. 1337312). A parte executada apresentou embargos à execução à fl. 

291-PDF (Id. 1337317). Pedido de alvará para levantamento do valor 

penhora à fl. 312-PDF (Id. 1337319). Fora deferido o pedido de liberação 

de alvará à fl. 315-PDF (Id. 1337322), sendo tal decisão suspensa à fl. 319 

– PDF. Impugnação à execução à fl. 364-PDF (Id. 1414292). À fl. 375-PDF 

fora julgado improcedente os embargos e determinando alvará de 

levantamento (Id. 1592292). Em seguida, a parte autora pugnou pelo 

desarquivamento do feito, bem como o cumprimento da obrigação de fazer 

descrita sentença, consistente em restabelecer a transferência do direito 

de uso, pugnando para que seja convertida em perdas e danos no valor 

de 20.000,00 (vinte e mil reais). Id. 1632111. Fora determinada a intimação 

da parte executada, porém esta manteve inerte conforme certidão 

acostada à fl. 392-PDF (Id. 10511198). É o relatório. Decido. Considerando 

que a parte executada alegou por duas vezes a impossibilidade de 

restabelecimento da linha telefônica (Id. 1337307 e 1337312), sendo o 

pedido também apresentado pela parte exequente Id. 1632111 e estando o 

pedido incontroverso no que concerne a conversão, nos termos do artigo 

816 do NCPC, DEFIRO parcialmente o pedido de conversão do 

cumprimento da obrigação de fazer descrita sentença, consistente em 

restabelecer a transferência do direito de uso, em perdas e danos. Desta 

feita, em análise ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, bem 

como evitando o enriquecimento ilícito, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), vez que não fora demonstrado nos autos a dimensão do prejuízo 

sofrido com a ausência de restabelecimento de linha telefônica. Intime-se a 

parte executada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento. 

Não sendo efetuado pagamento, intime-se a parte exequente para 

manifestar nos autos. Intimem-se. Às providências.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42901 Nr: 246-90.2018.811.0031

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KENNIO DA SILVA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanildo Barbosa Batista, Patryck Raphael 

Favalessa Fernandes, GEOVANNI ANDRADE SOUZA, GLEIDSON MENDES 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO MADRID HORITA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUR-CARLOS SANTOS 

FRANÇA - OAB:22850/O

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para impugnar a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40308 Nr: 807-51.2017.811.0031

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVALDO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDE C. CURITIBA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DA SILVA 

SANTOS - OAB:21112/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027

 Assim, vê-se que não há qualquer obscuridade na sentença proferida, 

principalmente na parte que suspense a obrigação decorrente dos 

honorários sucumbenciais, posto estar em conformidade com o artigo 98, 

§3º do CPC.

Em suma, por não reconhecer a existência de omissão, obscuridade, 

contradição ou erro material na decisão objurgada, hei por bem rejeitar os 

Embargos de Declaração opostos nos autos.

É como decido!

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos 

autos.

CERTIFIQUE-SE o transito em julgado da sentença proferida (ref. 25), e 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE

Às providências.

 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: Defensor Publico -MT - OAB:

 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 redesignada para o dia 

02/08/2018 ás 08:30 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41598 Nr: 1438-92.2017.811.0031

 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: Josira Ferreira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Readers Digest Brasil LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, Helton George Ramos - OAB:11237-A, 

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - OAB:23959/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC e do Provimento nº 56/2007, 
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impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte REQUERENTE, 

por meio de seu procurador, para comparecer à audiência de conciliação 

redesignada para o dia 02/08/2018 às 08:00 horas.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36527 Nr: 236-17.2016.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sebastião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON GOMES DA SILVA - 

OAB:851

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO: 60 DIASESPÉCIE: Ação 

Penal PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE RÉ: Antonio Sebastião da Silva INTIMANDO(A, S): Réu(s): Antonio 

Sebastião da Silva, Cpf: 56857985120, Rg: 876263 SSP MT Filiação: Cecilio 

Sebastião da Silva e Selestina Lemes da Silva, data de nascimento: 

05/07/1971, brasileiro(a), natural de Rosario oeste-MT, convivente, serviço 

gerais, Endereço: Rua Humaitá, S/n, Bairro: Bandeirantes, Cidade: 

Nortelândia-MT, atualmente em lugar 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 final 

transcrita. SENTENÇA: ".... Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal constante na denúncia, para o efeito de 

CONDENAR o acusado ANTÔNIO SEBASTIÃO DA SILVA como incursos 

na sanção do art. 147, caput, do CP, com as implicações da Lei 

11.340/2006. Portanto, passo a dosimetria da pena. DOSIMETRIA 

REFERENTE AO DELITO DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP) 4. O delito previsto 

no art. 147 do CP possui pena de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses 

de detenção. Assim, passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita 

observância ao disposto pelo art. 68, caput, do Código Penal.1ª Fase 

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando 

as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59, do Código Penal, e em 

observância ao disposto no art. 129, § 9º, do Código Penal,... fixo a 

pena-base em seu mínimo legal, qual seja 01 (um) mês de detenção. 2ª 

Fase Não incidem agravantes nem atenuantes, motivo pela qual mantenho 

a pena em 01 (um) mês de detenção. 3ª Fase Por sua vez não se 

encontram presentes causas de diminuição ou de aumento, razão pela 

qual torno definitiva a pena acima dosada, qual seja 01 (um) mês de 

detenção. 5. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA Considerando o 

quantum de pena aplicado, que se trata de réu primário e que não há 

nenhuma valoração negativa, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena 

em regime aberto. 6. BENEFÍCIOS LEGAIS (SUBSTITUIÇÃO DE PENA OU 

SURSI PENAL) O acusado não faz jus aos benefícios processuais da 

substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos 

e da suspensão condicional da pena, notadamente quando se trata de 

crime cometido com violência a pessoa e teor das normas de proteção 

previstas na Lei Maria da Penha que impedem a concessão de medida 

mais benéfica (art. 17 e 41 da Lei n. 11.340/06). 7. VALOR MÍNIMO PARA 

REPARAÇÃO DOS DANOS (ART. 387, IV, CPP) Deixo de arbitrar o valor 

mínimo para reparação dos danos causados pela infração, a teor do inciso 

IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, considerado a ausência de 

pedido explícito nesse sentido. 8. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS 

Condeno o réu ao pagamento das custas e das despesas 

processuais....expeçam-se as Guias de Execução Penal Definitivas, 

encaminhando-se à Vara de Execuções Penais competente. ..Nada mais 

havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. Juíza de Direito. Eu, Bethânia Maximiana de Souza (Técnico 

Judicial), digitei. Nortelândia - MT, 24 de maio de 2018.Ivete Souza 

Figueredo Campos Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42917 Nr: 258-07.2018.811.0031

 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: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON DE SOUZA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para manifestar nos autos e/ou requerer o que 

entender de direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37892 Nr: 883-12.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu 

Fernandes-Defensora Pública - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PRAZO: 30 DIAS 

AUTOS N.º 883-12.2016.811.0031 – Cód. 37892

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA/CREDORA: EDIRLENE GONÇALVES DE OLIVEIRA PARTE 

RÉ/DEVEDORA: ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA CITANDO(A, 

S): Executados(as): Antonio Marcos Ferreira de Oliveira, Cpf: 

69837090200 Filiação: Edir Francisco de Oliveira e Maria das Graças 

Ferreira de Oliveira, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Avenida Capitão 

Silvio, Nº 1644, Bairro: Bandeirantes, Cidade: Ouro Preto do Oeste-RO, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.VALOR DA CAUSA: R$ 898,94 

(Oitocentos e Noventa e Oito reais e Noventa e Quatro 

Centavos).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$ , provar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão (CPC, art. 

733, § 1º). Eu, Bethânia Maximiana de Souza (Técnico Judicial), digitei. E 

Ivete Souza Figueredo Campos (Gestora Judicial) O conferi.Nortelândia - 

MT, 22 de maio de 2018. Ivete Souza Figueredo Campos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41597 Nr: 1437-10.2017.811.0031

 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: Neiva Auxiliadora Marques de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venina Antônia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:, BRUNNA PORTELA ALVES - OAB:15418, EDIVALDO DE SÁ 

TEIXEIRA - OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 1ª PUBLICAÇÃO PARA SER 

PUBLICADO 03 VEZES, COM INTERVALO DE 10(DEZ) DIAS. PRAZO: 10 

DIAS AUTOS N.º 1437-10.2017.811.0031- Cód. 41597ESPÉCIE: Tutela e 

CuratelaCURADORA: Neiva Auxiliadora Marques de Oliveira INTERDITADO: 

Venina Antônia da Silva, Cpf: 74335448104, Rg: 20657374 SSP MT 

Filiação: , brasileiro(a), Endereço: Rua Professora Laurdete Martins, N. 55, 

Bairro: Cohab Santo Antônio, Cidade: Nortelândia-MT. Causa de Interdição 

e Limites da Curatela: O portador é de (retardo mental grave) – 

Comprometimento físico e mental, que a inabilita de reger sua pessoa como 

assumir atividades laborativas de administrar seus bens, posto que o 

mesmo é absolutamente incapaz. Fica a curadora autorizada a praticar 

todos os atos da vida civil em nome do interditado. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Bethânia Maximiana de Souza (Técnico 

Judicial), digitei. E Ivete Souza Figueredo Campos(Gestora Judiciário. O 

conferi.

Nortelândia - MT, 22 de maio de 2018. Ivete Souza Figueredo Campos 

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41596 Nr: 1436-25.2017.811.0031

 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
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 PARTE AUTORA: Dilma dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diney Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:, BRUNNA PORTELA ALVES - OAB:15418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 1ª PUBLICAÇÃO PRA SER 

PUBLICADO 03 VEZES, COM INTERVALO DE 10(DEZ) DIAS PRAZO: 10 

DIAS AUTOS N.º 1436-25.2017.811.0031 – Cód. 41596 ESPÉCIE: Tutela e 

CuratelaCURADORA: Dilma dos Santos Silva INTERDITADO: Denis da Silva 

Brito, Cpf: 01143223179, Rg: 78599880 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), 

Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, Nº 841, Bairro: Centro, Cidade: 

Nortelândia-MT. Causa da interdição e Limites da Curatela: O interditado é 

portador de (esquizofrenia) comprometimento físico e mental, que a 

inabilita de reger sua pessoa como assumir atividades laborativas de 

administrar seus bens, posto que o mesmo é absolutamente incapaz. Fica 

a curadora autorizada a praticar todos os atos da vida civil em nome do 

interditado. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bethânia 

Maximiana de Souza (Técnico Judicial), digitei. E Ivete Souza Figueredo 

Campos (Gestora Judiciária), o conferi. Nortelândia - MT, 22 de maio de 

2018.Ivete Souza Figueredo Campos Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46545 Nr: 890-26.2013.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DA SILVA, LUCIETE ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGEVALDO AMARAL FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo de Freitas Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 12.424-A

 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 dos requerentes para manifestar o 

que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-30.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Audiência de conciliação redesignada para o dia 26 de junho de 2018 às 

13:00h. Sala de audiências do Juizado Especial de Nova Canaã do 

Norte-MT

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Sentença

Vistos. R. H. Trata-se de pedido de concessão de licença prêmio ajuizada 

pela servidora SHIRLEY FRANCO LEMES DE SOUSA, Técnica Judiciária, 

matrícula: 13674, designada Gestora Judiciária Substituta, lotada na 

Secretaria da Vara Única desta Comarca de Nova Monte Verde, relativo 

ao período compreendido entre 02/05/2012 a 02/05/2017, aduzindo que 

preenche os requisitos da lei, necessários ao pleito. Este juízo prolatou a 

sentença constante às fls. 14 e verso, (DJE – Ed. nº 10115/2017), 

concedendo a licença-prêmio de 03 (três) meses a servidora relativo ao 

período compreendido entre 02/05/2012 a 02/05/2017, para todos os 

efeitos legais, ficando o seu gozo condicionado à conveniência do serviço 

público, nos termos do artigo 109 da Lei Complementar nº 04, de 15/10/90 

(Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso). O 

procedimento após seu trânsito em julgado foi encaminhado ao 

Departamento de Controle e Informação do DRH – TJMT, para as 

providências de praxe. A servidora via CIA 0728399-43.2017.811.0091, 

requereu a conversão em pecúnia da citada licença tendo o procedimento 

retornado com a informação que segue abaixo transcrita: ..."Senhor 

Coordenador, Foi recepcionado por esta divisão, o expediente supra, para 

lançamento da CONCESSÃO da licença-prêmio da servidora SHIRLEY 

FRANCO LEMES DE SOUSA matrícula 13674, todavia ao consultar o 

registro de frequência do(a) servidor(a) no mesmo período da concessão 

observou-se a quantidade de 14(catorze) faltas. Ocorre que na Lei 

Complementar n. 04/1990, art 110 parágrafo único diz: in verbis " As faltas 

injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista neste 

artigo, na proporção de um mês para cada três faltas" (g.n.) Tomamos por 

rotina, consultar as faltas dos servidores pois detectamos inconsistências 

em alguns lançamentos desta natureza. Sendo assim, solicitamos que: 1. 

Notifique as Comarcas/Gestores Gerais e Diretores de Foros para a 

observância desta Lei antes de enviar o referido expediente a esta 

unidade para não gerar "não conformidade" em lançamentos futuros. 2. 

encaminhar o expediente para re-análise da concessão à Comarca de 

origem. Informamos que não efetuamos o lançamento deste processo no 

Sistema de Gestão de Pessoas até ulterior deliberação. Em Anexo a esta 

informação extrato das faltas no período. Documento assinado 

digitalmente por: CARLOS AUGUSTO SPÍNOLA DA ROSA Para validar a(s) 

a s s i n a t u r a ( s )  o u  b a i x a r  o  o r i g i n a l  a c e s s e : 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código 8FLLVLU 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO 

DE RECURSOS HUMANOS Atenciosamente, Cuiabá, 1 de dezembro de 

2017 (assinado digitalmente) Carlos Augusto Spínola da Rosa Divisão de 

Cadastro de Pessoal de 1ª Instancia." Diante do exposto, a Servidora 

protocolizou junto aos autos nº 827-56.2017.811.0091 – Código: 73295 - 

pedido de reconsideração da concessão de licença relativo ao quinquênio 

2012/2017, pois, segundo ela mesmo diante das existência das 14 

(quatorze) faltas lançadas no sistema, já decorreu 12 (doze) meses do 

direito adquirido. É o necessário relatório. Decido. Cabe esclarecer que a 

Servidora SHIRLEY FRANCO LEMES DE SOUSA, Técnica Judiciária, 

matrícula: 13674, foi movimentada para esta Comarca de Nova Monte, 

oriunda da Comarca de Pontes e Lacerda, para exercer cargo de 

confiança, nos termos do artigo 20, inciso III e do artigo 23, § 2º e 3º do 

Provimento nº 26/2013/CM, tudo em conformidade com a Portaria n º 

496/2016/CRH (DJE nº 9988). Tendo tomado posse e entrado em efetivo 

exercício nesta Comarca de Nova Monte Verde em 07/11/2016. Portanto, 

desde a sua entrada em exercício nesta Comarca de Nova Monte Verde, 

não consta registro de falta injustificada na sua ficha funcional. Cabe 

ressaltar, porém, que as 14 (quatorze) faltas apontadas no relatório 

expedido pelo DRH-TJMT, referem-se as atividades desenvolvidas pela 

Servidora exclusivamente perante a comarca de Pontes e Lacerda. 

Esclareço que este Juízo insistentemente requereu junto a Diretoria do 

Foro daquela Comarca maiores esclarecimentos acerca do lançamento 

das faltas apontadas, porém, não se obteve êxito. Com relação a 

informação nº 4473/2017/DRH prestada pela Divisão de Cadastro de 

Pessoal de 1ª Instância, não há que se falar em notificação da 

Comarca/Gestor Geral e Diretor de Foro desta Comarca para a 

observância da Lei antes de enviar o referido expediente ao DRH para não 

gerar "não conformidade" em lançamentos futuros, posto que tais faltas 

ocorreram em comarca diversa e somente a Diretoria do Foro da Comarca 

de Pontes e Lacerda poderia manifestar-se sobre as faltas. Quanto ao 

benefício que busca a requerente, o parágrafo único do art. 110, da Lei 

Complementar nº 04/90, reza: ... "Art. 110. Não se concederá 

licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo: I ...; II ...; a), b), c), d) 

Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a 

concessão de licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para 

cada três faltas. (grifo nosso). Importa anotar que o presente pedido já 

havia sido deferido anteriormente, mas o Departamento de Recursos 

Humanos do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso – TJ/MT não pôde 

implementá-lo em razão de constar faltas nos assentos funcionais da 

requerente relativas ao período em que laborava na comarca de Pontes e 

Lacerda/MT. Para todos os efeitos essas faltas ainda subsistem, pois a 
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administração da comarca de Pontes e Lacerda/MT não as abonou. 

Independentemente disso, isto é, de haver as 14 (quatorze) faltas 

registradas nos assentos funcionais da servidora, fato é que a requerente 

atualmente possui aproximadamente 6 (seis) anos de serviço ininterruptos 

desde a concessão do último benefício. Para o deferimento da 

licença-prêmio exige-se 05 anos de serviço ininterrupto, mais 1 (um) mês 

para cada 3 (três) dias de faltas. Como a requerente possui 14 faltas, o 

prazo para fazer jus ao benefício aumenta em 04 (quatro) meses. 

Contudo, atualmente a servidora, como já dito, possui 6 anos de serviço 

ininterrupto, suplantando, portanto, os 5 (cinco) anos regulares, mais os 

04 (quatro) meses exigidos em razão da faltas constantes em seus 

assentos funcionais. Assim, razão assiste à servidora SHIRLEY FRANCO 

LEMES DE SOUSA quando assevera que já decorreu o decurso do prazo 

adicional em relação a incidência das 14 (quatorze) faltas injustificadas 

apontadas referente ao período aquisitivo 02/05/2012 a 02/05/2017, mais o 

período compreendido entre 02/05/2017 a 02/09/2017, referentes às 14 

(quatorze) faltas. Dessa forma, conclui-se que a requerente não sofreu 

nenhum tipo de penalidade, fazendo jus ao que preceitua o artigo 109 da 

mesma lei, ante o lapso temporal mínimo exigido. Isto posto, concedo a 

licença-prêmio de 03 (três) meses a servidora movimentada SHIRLEY 

FRANCO LEMES DE SOUSA, Técnica Judiciária, matrícula: 13674, 

designada Gestora Judiciária Substituta, através da Portaria nº 

056/2016/DF (DJE nº 9893/2016), publicada em 09/11/2016, lotada na 

Secretaria da Vara Única desta Comarca de Nova Monte Verde relativo ao 

período compreendido entre 02/05/2012 a 02/09/2017, para todos os 

efeitos legais, ficando o seu gozo condicionado à conveniência do serviço 

público, nos termos do artigo 109 da Lei Complementar nº 04, de 15/10/90 

(Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso). Expeça-se 

o necessário, e, após, arquive-se com as baixas pertinentes, fazendo-se 

as devidas anotações na pasta funcional da servidora, bem como 

encaminhando cópia ao Departamento de Recursos Humanos do E. 

Tribunal de Justiça deste Estado. (via CIA). Publique-se Intime-se. 

Cumpra-se. Nova Monte Verde, 21 de maio de 2018.

 Bruno César Singulani França

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71387 Nr: 1459-19.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tertuliano Mateus Igino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 

16.211

 Código 71387 – Autos n. 1459-19.2016.811.0091

DESPACHO

Vistos em correição.

Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão retro, expeça-se guia de 

execução penal definitiva, expedindo-se carta precatório caso o 

condenado esteja preso em outra comarca, bem como atualize-se o 

cálculo de pena, readequando à nova dessimetria estabelecida.

Cumpra-se integralmente as determinações conditas na sentença.

Após, arquive-se com as baixas de estilo.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 24 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75421 Nr: 2005-40.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleuteria Domingues Mateos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL JAROLA SCRIPTORE - 

OAB:37467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Acolho os motivos declinados pela parte autora às fls. 44.

Considerando a proposta de acordo acima discriminada, intime-se a parte 

autora para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

No mais, a sai a requerida intimada para apresentar contestação no prazo 

do artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68721 Nr: 1553-98.2015.811.0091

 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): Cairo Rodrigues da Cunha, José Quido R. da 

Cunha Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Código 68721 – Autos n. 1553-98.2015.811.0091

Vistos em correição.

Defiro o requerimento ministerial.

 Assim, intime-se pessoalmente o representante legal da parte ré para que 

traga aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o comprovante do 

cumprimento da composição civil firmada com o Ministério Público.

Decorrido o prazo sem manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação.

Intime-se

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 23 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51363 Nr: 703-64.2013.811.0107

 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: VALDEMAR NISSOLA, ALZIRA NISSOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO RAMOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:5.425-B, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:14334/MS, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811-B

 DELIBERAÇÕES

Vistos. “I – Homologo o pedido de desistência das testemunhas Evandro 

Santim, Valdemar Boni e João Bassani. II - Declaro encerrada a instrução 

processual, concedendo o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para cada 

parte apresentar suas alegações finais na forma escrita. Com a juntada 

das manifestações aos autos, tornem conclusos para sentença.” Nada 

mais havendo a consignar, por mim, Giovano José Bom Despacho Farias, 

Estagiário, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33580 Nr: 346-55.2011.811.0107

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGAMENON PEREIRA DA SILVA, MARCIA MAIA 

PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADILSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM CRISTINA GARBOSSA 

- OAB:7389-N/MT, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330/MT, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 INTIMO O ADVOGADO DO REQUERIDO, PARA QUE, PROCEDA A 

DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS, EM RAZÃO DE PRAZO COMUM DAS 

PARTES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52906 Nr: 643-57.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO DEMARI WEBBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Zarour Cesar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, KAMILLA PAVAN - OAB:21441/A, MARCOS DE 

MOURA HORTA - OAB:9811/B-MT

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

As partes requerem a extinção do feito, ante o instituto da litispendência. 

Com efeito, em consulta ao sistema Apolo, verifico de fato o ajuizamento 

de ação idêntica de n° 783-28.2013.811.0107 – Cód. Apolo 51451, 

apresentando as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido, assim, caracterizada a litispendência.

 Com efeito, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 301, § 1º: verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se 

reproduz ação anteriormente ajuizada.

 Art. 301, § 2º: uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, 

a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Art. 301, § 3º: há litispendência, quando se repete ação, que está em 

curso; há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por 

sentença, de que não caiba recurso.

Assim, não resta alternativa senão a extinção do presente feito, sem 

resolução de mérito, face à ocorrência de litispendência, a qual, aliás, 

constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo 

juiz (art. 301, § 4º, CPC).

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso V e § 3º, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, 

face à ocorrência de litispendência deste feito com a ação objeto do 

Processo 783-28.2013.811.0107 – Cód. Apolo 51451.

Cancelo o ato solene outrora designado.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66230 Nr: 33-50.2018.811.0107

 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 Bradesco Financiamento S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON AUGUSTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: antonio samuel da silveira - 

OAB:9948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

O regular prosseguimento do feito tem sido obstado ante a impossibilidade 

de citação do(s) requerido(s) nos endereços constantes nos autos, bem 

como a ausência de mecanismo que possibilite a citação eletrônica.

 Assim, determino a realização de busca de endereço por meio dos 

convênios do firmados pelo e. TJ/MT – SIEL – BACENJUD. Aportando aos 

autos endereço diferente daquele declinado pelo autor, proceda-se a 

tentativa de citação.

Caso frustrada as tentativas de citação na forma declinada ou infrutífera a 

busca de endereço, exaurindo todos os meios possíveis de citação 

pessoal do(s) requerido(s), determino a citação por edital, com prazo de 

30 dias, nos termos do art. 256, II, do NCPC.

Decorrido o prazo sem resposta, desde já nomeio como curador especial 

a i. Advogada Ellen Ximena de Carvalho Dier atuante na Comarca, o qual 

deverá ser intimado para manifestar nos autos.

Com a resposta, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar impugnação.

Atente-se a secretaria para o integral cumprimento das decisões 

proferidas no feito, antes de renovar a conclusão do feito, evitando 

conclusões desnecessárias.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52301 Nr: 287-62.2014.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO BENEDITO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782, 

Patrícia Martens - OAB:18.404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a qualidade de parte autora, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04.07.18, às 14h30min.

Consigno que, deverão as partes depositarem o rol em cartório, no prazo 

de 05 (cinco) dias, ou se já apresentado, informar sobre o uso das 

prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC.

Caso contrário, devera proceder a parte interessada a intimação de suas 

testemunhas da data designada, devendo comprovar nos autos a 

intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º do mesmo 

dispositivo.

 Intimem-se as testemunhas arroladas tempestivamente, se houve 

necessidade, observado o disposto artigo 357, incisos e parágrafos do 

Novo Código de Processo Civil.

Ainda, intimem-se as partes via DJE na pessoa de seus patronos, 

intime-se pessoalmente, caso haja requerimento de depoimento pessoal 

pela parte contrária, bem como seus patronos, constando do mandado 

que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor.

Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53246 Nr: 816-81.2014.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oldemar Krombauer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a qualidade de parte autora, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04.07.2018, às 15h.

Consigno que, deverão as partes depositarem o rol em cartório, no prazo 

de 05 (cinco) dias, ou se já apresentado, informar sobre o uso das 

prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC.

Caso contrário, devera proceder a parte interessada a intimação de suas 

testemunhas da data designada, devendo comprovar nos autos a 

intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º do mesmo 

dispositivo.

 Intimem-se as testemunhas arroladas tempestivamente, se houve 

necessidade, observado o disposto artigo 357, incisos e parágrafos do 

Novo Código de Processo Civil.

Ainda, intimem-se as partes via DJE na pessoa de seus patronos, 

intime-se pessoalmente, caso haja requerimento de depoimento pessoal 
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pela parte contrária, bem como seus patronos, constando do mandado 

que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor.

Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63402 Nr: 1200-10.2015.811.0107

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henrique João Bruneta Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA 

QUÍMICA E AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.Condeno o 

embargante nas custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, na 

forma do artigo 82 e 85. § 2º e incisos, do Novo Código de Processo Civil. 

Contudo, considerando tratar-se de parte assistida por advogado dativo, 

fica dispensado do pagamento, observada, porém, a norma do art. 98, § 

3º, do Novo Código de Processo Civil.Translade-se cópia da presente 

decisão para os autos principais.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): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54252 Nr: 92-43.2015.811.0107

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em 

face do abandono da causa pela parte requerente. Sem condenação em 

custas e honorários, visto que a parte autora é beneficiária da Justiça 

Gratuita.Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60461 Nr: 1551-46.2016.811.0107

 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: LUIZ MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elsa Maria Orfali de Atlas, Espólio de Samoel 

Atlas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247, Marcelo Huck Junior - OAB:17976, Ricardo 

Luiz Huck - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828/MS

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, convolo em 

sentença a liminar proferida no feito, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

vertida na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil.Em razão do principio da causalidade, 

condeno a parte requerida ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, o qual fixo em 15% sobre o da causa, nos termos do artigo 

85, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Havendo 

recurso de apelação, oportunize a manifestação da parte adversa e após 

remeta-se o feito ao E. Tribunal de Justiça com as nossas homenagens de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64852 Nr: 1666-33.2017.811.0107

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elsa Maria Orfali de Atlas, Espólio de Samoel 

Atlas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elton Rubens do Espírito Santo 

- OAB:7463 MT, FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - 

OAB:7561, Mariana Cordeiro Fortes de Barros - OAB:23780 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência ante a presença 

dos requisitos necessários, consequentemente, determino a expedição de 

mando de reintegração de posse em favor do autor JOÃO BATISTA DA 

SILVA MOREIRA.CITE-SE a requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo legal, consignando no mandado as advertências do 

artigo 344 do NCPC.Havendo contestação, oportunize a manifestação do 

requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, após conclusos para 

deliberações pertinentes.Determino ainda que sejam remetidas ao 

Ministério Público Estadual, cópia do auto de constatação bem como da 

mídia registrada pelos Srs. Oficiais de Justiça naquele ato, para que sejam 

tomadas as medidas cabíveis com relação à ocorrência de crimes 

ambientais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55401 Nr: 607-78.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA NAIARA FUGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – 

Sicredi Celeiro, em face de Jessica Naiara Fuga, ambas já qualificadas nos 

autos.

Entre um ato e outro, e após regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo (ref.9), o qual foi homologado.

Após o decurso de prazo requerido, a parte exequente foi intimada a sem 

manifestar, sob pena de concordância tácita, a qual, em petição juntada na 

ref. 21, comunicou o cumprimento integral o acordo firmado, requerendo 

arquivamento definitivo.

 Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, 

nos termos do art. 924, II, do CPC, na medida em que faz perecer o objeto 

da demanda, afastando o interesse processual até então presente.

Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do CPC.

Custas e honorários advocatícios na forma do termo de acordo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54713 Nr: 284-73.2015.811.0107

 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: Pedro Vieira de Góez, GUIOMAR GOBBO DE GÓES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIPRIANO DA ROSA PAZETO, Juarez Antônio 

Alves, JOÃO MADUREIRA, Nilda da Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:4398/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811-B

 Ante o exposto, e por tudo mais que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE OS PEDIDOS deduzidos pelo autor, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para o fim de convolar em sentença 

a liminar e determinar que os requeridos se abstenham de praticar quais 

atos de turbação ou esbulho nas terras de posse do autor, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que FIXO em 2.000,00 (dois mil reais) por dia de 

descumprimento, limitada ao valor da causa.Condeno a parte VENCIDA em 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 82 e 85. § 2º e incisos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Havendo 

recurso de apelação, intime-se o recorrido para apresentação de 

contrarrazões no prazo legal (art. 1010, §1°, NCPC), após remeta-se os 

autos ao E. TJM, para juízo de admissibilidade (art. 1010, §3°, NCPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57952 Nr: 322-51.2016.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FWD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Procurador do denunciado para 

que, no prazo de 05 dias, indique o respectivo paradeiro das testemunhas 

Raimundo Nonato dos Santos Lima e Oseias Gonçalves da Silva, uma vez 

que não consta nos autos os endereços para intimação, desde já 

assentado que o silêncio será interpretado como desistência tácita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61830 Nr: 293-64.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniely Martins de 

Vasconcelos - OAB:21617 MT, Lauro Gonçalo da Costa - 

OAB:15304, MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - OAB:21143/O

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Considerando que este magistrado exerce jurisdição cumulativa com a 3ª 

Vara de Sorriso/MT (Portaria N. 713/2017-PRES), necessário se faz 

readequar a pauta, razão pela qual REDESIGNO o ato aprazado para o dia 

05 de julho de 2018, às 15:00 horas, inalterados os demais comandos 

lançados.

Cumpra-se com urgência, servindo a cópia desta decisão como mandado, 

ante a escassez de servidores nesta Comarca.

Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62145 Nr: 460-81.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que não há questões preliminares a serem 

analisadas, de modo que, estando presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, dou o feito por regular para 

prosseguimento.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05/09/2018, às 

14h.

Consigno que, deverão as partes depositarem o rol em cartório, no prazo 

de 05 (cinco) dias, ou se já apresentado, informar sobre o uso das 

prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC.

Caso contrário, devera proceder a parte interessada a intimação de suas 

testemunhas da data designada, devendo comprovar nos autos a 

intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º do mesmo 

dispositivo.

 Intimem-se as testemunhas arroladas tempestivamente, se houve 

necessidade, observado o disposto artigo 357, incisos e parágrafos do 

Novo Código de Processo Civil.

Ainda, intimem-se as partes via DJE na pessoa de seus patronos, 

intime-se pessoalmente, caso haja requerimento de depoimento pessoal 

pela parte contrária, bem como seus patronos, constando do mandado 

que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor.

FIXO O SEGUINTE PONTO CONTROVERTIDO: a) qualidade de segurado 

especial; b) prova do efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no prazo previsto pela legislação previdenciária (art. 

48, § 2º c/c art. 142 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).

Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53270 Nr: 825-43.2014.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097-B/MT, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166, ROGÉRIO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:7868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ser pagos pela Justiça Federal.Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do CPC, 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 21 de julho de 2018, às 10h45min para 

realização da perícia, a qual será realizada na Secretária de Saúde desta 

Comarca.Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 15 dias.INTIME-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para comparecer ao ato designado, sob pena 

de extinção.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60916 Nr: 1759-30.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO EZIDIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Desconstituo o médico anteriormente nomeado e nomeio em substituição 

para atuar como expert deste Juízo a Dra. THEMIS CAROLINA WASSANO 

MATUNAGA - CRM 8846/MT - (End. Av. Dos Tarumãs 1025, JD Botânico - 

Sinop/MT), 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. 127/2011 do CNJ, determina a fixação dos 
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honorários periciais que será limitado a R$ 1.000,00 (um mil 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$600,00 (seiscentos 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 21 de julho de 2018, às 10h30min para realização 

da perícia, a qual será realizada na Secretária de Saúde desta Comarca.

Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 dias.

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer 

ao ato acima designado, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62480 Nr: 653-96.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Desconstituo o médico anteriormente nomeado e nomeio em substituição 

para atuar como expert deste Juízo a Dra. THEMIS CAROLINA WASSANO 

MATUNAGA - CRM 8846/MT - (End. Av. Dos Tarumãs 1025, JD Botânico - 

Sinop/MT), 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. 127/2011 do CNJ, determina a fixação dos 

honorários periciais que será limitado a R$ 1.000,00 (um mil 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$600,00 (seiscentos 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 21 de julho de 2018, às 10h15min para realização 

da perícia, a qual será realizada na Secretária de Saúde desta Comarca.

Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 dias.

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer 

ao ato acima designado, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56668 Nr: 1092-78.2015.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE ALVES DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Desconstituo o médico anteriormente nomeado e nomeio em substituição 

para atuar como expert deste Juízo a Dra. THEMIS CAROLINA WASSANO 

MATUNAGA - CRM 8846/MT - (End. Av. Dos Tarumãs 1025, JD Botânico - 

Sinop/MT), 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. 127/2011 do CNJ, determina a fixação dos 

honorários periciais que será limitado a R$ 1.000,00 (um mil 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$600,00 (seiscentos 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 21 de julho de 2018, às 10h00min para realização 

da perícia, a qual será realizada na Secretária de Saúde desta Comarca.

Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 dias.

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer 

ao ato acima designado, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55322 Nr: 583-50.2015.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Vanilda de Moraes Hengue

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Desconstituo o médico anteriormente nomeado e nomeio em substituição 

para atuar como expert deste Juízo a Dra. THEMIS CAROLINA WASSANO 

MATUNAGA - CRM 8846/MT - (End. Av. Dos Tarumãs 1025, JD Botânico - 

Sinop/MT), 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. 127/2011 do CNJ, determina a fixação dos 

honorários periciais que será limitado a R$ 1.000,00 (um mil 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$600,00 (seiscentos 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 21 de julho de 2018, às 09h45min para realização 

da perícia, a qual será realizada na Secretária de Saúde desta Comarca.
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Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 dias.

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer 

ao ato acima designado, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54831 Nr: 330-62.2015.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Delmondes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Desconstituo o médico anteriormente nomeado e nomeio em substituição 

para atuar como expert deste Juízo a Dra. THEMIS CAROLINA WASSANO 

MATUNAGA - CRM 8846/MT - (End. Av. Dos Tarumãs 1025, JD Botânico - 

Sinop/MT), 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. 127/2011 do CNJ, determina a fixação dos 

honorários periciais que será limitado a R$ 1.000,00 (um mil 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$600,00 (seiscentos 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 21 de julho de 2018, às 9h30min para realização da 

perícia, a qual será realizada na Secretária de Saúde desta Comarca.

Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 dias.

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer 

ao ato acima designado, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60829 Nr: 1715-11.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA TEREZINHA LARA LIPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Desconstituo o médico anteriormente nomeado e nomeio em 

substituição para atuar como expert deste Juízo a Dra. THEMIS (+...), 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 21 de julho de 2018, às 08h para 

realização da perícia, a qual será realizada na Secretária de Saúde desta 

Comarca.Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 15 dias.INTIME-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para comparecer ao ato acima designado, sob 

pena de extinção.Sem prejuízo, DETERMINO a realização de estudo social 

no caso a ser realizado pela equipe interdisciplinar forense no prazo de 15 

dias.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60714 Nr: 1669-22.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE QUAINI VILLANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, e, 

por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, § 8º, do NCPC, suspendendo a 

exigibilidade da cobrança, entretanto, uma vez que a parte requerente é 

beneficiária da gratuidade judiciária, consoante dita o artigo 98, § 3º, do 

NCPC. Transitada em julgado a presente sentença, ao arquivo, com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63185 Nr: 940-59.2017.811.0107

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE MATTOS TAKAYASSU 

- OAB:, RENATO NEGRÃO BARBOSA JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON TERRA DOS SANTOS 

- OAB:17212/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de 

decretar o divórcio do casal MARIA INÊS DA CONCEIÇÃO FEITOSA e 

FRANCISCO EVANO FEITOSA. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Custas, despesas e honorários pela parte requerida, os 

últimos arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 

8º, do Novo Código de Processo Civil. Contudo, considerando tratar-se de 

réu revel citado por edital e assistido por curador especial, fica 

dispensado do pagamento, observada, porém, a norma do art. 98, § 3º, do 

Novo Código de Processo Civil.Transitada em julgado esta sentença, 

EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil da 

Comarca de Eldorado – MS, consignando-se que a requerente voltará a 

usar o nome de solteira.Igualmente após o trânsito em julgado, 

EXPEÇAM-SE certidões de honorários advocatícios em favor do advogado 

nomeado para patrocinar os interesses da parte autora (01 URH), bem 

como do advogado nomeado para atuar como curador especial do réu (01 

URH), nos termos da Tabela OAB/MT.Oportunamente, arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61061 Nr: 1866-74.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDINEI FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 )()mil 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$600,00 (seiscentos 
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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 21 de julho de 2018, às 9h para 

realização da perícia, a qual será realizada na Secretária de Saúde desta 

Comarca.Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 15 dias.INTIME-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para comparecer ao ato acima designado, sob 

pena de extinção.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60695 Nr: 1660-60.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE ANDRADE CORTES ALMADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)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. 127/2011 do CNJ, determina a 

fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 1.000,00 (um mil 

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$600,00 (seiscentos 

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 21 de julho de 2018, às 9h15min 

para realização da perícia, a qual será realizada na Secretária de Saúde 

desta Comarca.Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as 

partes para manifestação, no prazo de 15 dias.INTIME-SE a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para comparecer ao ato acima designado, 

sob pena de extinção.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55026 Nr: 407-71.2015.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJENE BENVINDO FRAGOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o ofício de ref. 29, desconstituo o médico anteriormente 

nomeado e nomeio em substituição para atuar como expert deste Juízo a 

Dra. THEMIS CAROLINA WASSANO MATUNAGA - CRM 8846/MT - (End. 

Av. Dos Tarumãs 1025, JD Botânico - Sinop/MT), 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. 127/2011 do CNJ, determina a fixação dos 

honorários periciais que será limitado a R$ 1.000,00 (um mil 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$600,00 (seiscentos 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 21 de julho de 2018, às 08h45min para realização 

da perícia, a qual será realizada na Secretária de Saúde desta Comarca.

Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 dias.

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer 

ao ato acima designado, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60589 Nr: 1614-71.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCILDO DE SORDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA ALESSANDRA ROSSI 

GEGLINI - OAB:10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Desconstituo o médico anteriormente nomeado e nomeio em substituição 

para atuar como expert deste Juízo a Dra. THEMIS CAROLINA WASSANO 

MATUNAGA - CRM 8846/MT - (End. Av. Dos Tarumãs 1025, JD Botânico - 

Sinop/MT), 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. 127/2011 do CNJ, determina a fixação dos 

honorários periciais que será limitado a R$ 1.000,00 (um mil 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$600,00 (seiscentos 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 21 de julho de 2018, às 08h30min para realização 

da perícia, a qual será realizada na Secretária de Saúde desta Comarca.

Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 dias.

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer 

ao ato acima designado, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52312 Nr: 295-39.2014.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o ofício de ref. 21, desconstituo o médico anteriormente 

nomeado e nomeio em substituição para atuar como expert deste Juízo a 
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Dra. THEMIS CAROLINA WASSANO MATUNAGA - CRM 8846/MT - (End. 

Av. Dos Tarumãs 1025, JD Botânico - Sinop/MT), 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. 127/2011 do CNJ, determina a fixação dos 

honorários periciais que será limitado a R$ 1.000,00 (um mil 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$600,00 (seiscentos 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 21 de julho de 2018, às 8h15min para realização da 

perícia, a qual será realizada na Secretária de Saúde desta Comarca.

Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 dias.

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer 

ao ato acima designado, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63704 Nr: 1160-57.2017.811.0107

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LK, RdSNK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR HENRIQUE DE 

ALBUQUERQUE SILVA - OAB:23412/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, in casu é desnecessária a 

citação dos pais do menor, tendo em vista que houve a destituição do 

poder familiar destes, nos autos de Cód. 29813, a teor do disposto no 

artigo 45, §1º, do ECA.

Desse modo, revogo a decisão anterior no que concerne a determinação 

de citação da genitora do menor adotando.

Tendo em vista a notícia de que o casal é habilitado no cadastro municipal 

de adoção, certifique-se nos autos quanto à data da efetiva habilitação, 

juntando a respectiva cópia da sentença do processo de habilitação.

Do mesmo modo, certifique-se sobre a data em que ocorreu a destituição 

do poder familiar da genitora do infante, procedendo-se a juntada da 

respectiva sentença.

Certifique-se, ainda, se foi observada a ordem de preferência do cadastro 

de adoção, a época em que houve a concessão da guarda do menor em 

favor dos autores.

Caso não tenha sido observada a ordem de preferência, oficie-se a CEJA 

informando o ocorrido, bem como solicitando informações a respeito de 

como proceder, considerando as peculiaridades do caso, em que na 

época não havia abrigo no município.

No mais, cumpra-se a decisão anterior, para o fim de proceder à 

realização de estudo psicossocial junto às partes e acompanhamento 

técnico pela equipe multidisciplinar.

Após, venham conclusos para designação de audiência.

Às providências.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79145 Nr: 373-94.2018.811.0106

 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: Daniela Aparecida de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruy Carlos Castrillon da Fonseca, Marioneide 

Angelica Kliemaschewsk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO.DIANTE DE TODO EXPOSTO, DECLARO a incompetência 

absoluta deste Juízo para processar e julgar a causa em apreço, 

consequentemente, nos termos do artigo 64, § 1º do CPC e DETERMINO a 

remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por ser 

aquele o juízo competente para processar e julgar o presente mandado de 

segurança (art. 64, § 3º, do CPC c.c art. 96 da Constituição do Estado de 

Mato Grosso).Sem custas nem honorários advocatícios.Dê-se a devida 

baixa no sistema Apolo.Publique-se, Registre-se e Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79132 Nr: 364-35.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Luis Vendramel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeronimo & Jeronimo Junior Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeronymo Vendramel Busato - 

OAB:PR 79519, Matheus Henrique Furtunato Gonçalves - OAB:PR 

87668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial para:

a) Efetuar o recolhimento das custas processuais de acordo com o valor 

da causa, apresentando o comprovante do recolhimento destas;

II. 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.

III. Após, conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79132 Nr: 364-35.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Luis Vendramel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeronimo & Jeronimo Junior Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeronymo Vendramel Busato - 

OAB:PR 79519, Matheus Henrique Furtunato Gonçalves - OAB:PR 

87668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial para:

a) que efetue o recolhimento das custas processuais de acordo com o 

valor da causa, apresentando o comprovante do recolhimento destas;

II. 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.

III. Após, conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74983 Nr: 79-13.2016.811.0106

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): Transpotencia Transporte Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4.482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 11.546/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Otamiro Ferreira da 

Silva - OAB:MT 16.585/A, James Allen Correia Fernandes - OAB:GO 
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30.635

 Pelo exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do Decreto-lei 

911/69, julgo procedente o pedido, declarando rescindido o contrato e 

consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos 

do bem descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno 

definitiva.Levante-se a restrição judicial imposta sobre o bem, se for o 

caso, facultada a venda pelo autor, na forma do artigo 3º., § 1º., do 

Decreto-lei 911/69.Cumpra-se o disposto no artigo 2º., do Decreto-lei 

911/69, oficie-se ao DETRAN respectivo, comunicando estar o autor 

autorizado a proceder à transferência a terceiros que indicar e 

permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos, ou, se pretendida a 

substituição, sejam anexadas cópias autenticadas dos mesmos aos 

autos.Condeno ainda o réu ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que, os quais arbitro em 10% sobre o valor 

atribuído à causa.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74754 Nr: 765-39.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transpotencia Transporte Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleiton Otamiro Ferreira da 

Silva - OAB:MT 16.585/A, James Allen Correia Fernandes - OAB:GO 

30.635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:MT 4.482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 11.546/A

 Pelos fundamentos expostos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

apresentados pela parte autora, Transpotência Transportes LTDA ME, em 

face da parte ré, Banco Wolkswagen S/A, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de 

Processo Civil.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atribuído à 

causa. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos com 

baixas observando-se as formalidades legais.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 71567 Nr: 883-83.2013.811.0106

 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): Auto Posto Tigrão - H. M. DA SILVA LTDA, 

Auto Posto Rio Manso - R. P. de Araújo e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:MT/14.543-A

 Intime se as partes para que, no prazo de 10 dias, apresentem alegações 

finais.

 Após, conclusos para sentença.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000064-90.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA DARC ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos n 1000064-90.2017.8.11.0106 Requerente: Nilza Darc Rosa 

Requerido: Município de Novo São Joaquim Vistos, etc. Trata-se de ação 

de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

proposta por NILZA DARC ROSA, em face do MUNICÍPIO DE NOVO SÃO 

JOAQUIM/MT. Aduz a inicial que a parte autora, servidora pública 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a 

requerente ingressou no serviço público municipal em 17 de julho de 2012 

e agora decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência 

de perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

substituto em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000065-75.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE GARCIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos n 1000065-75.2017.8.11.0106 Requerente: Lucilene Garcia de 

Oliveira Requerido: Município de Novo São Joaquim Vistos, etc. Trata-se 

de ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, proposta por LUCILENE GARCIA DE OLIVEIRA, em face do 

MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM/MT. Aduz a inicial que a parte autora, 

servidora pública municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus 

proventos como forma de reposição pela conversão da moeda do 

Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de 

tutela provisória de urgência a concessão da imediata reposição residual 

de 11,98% sobre seus vencimentos e proventos e, no mérito, a 

procedência da demanda para confirmar o direito à aludida incorporação. 

É a síntese do essencial. Fundamento e decido. Pela sistemática atual do 

Código de Processo Civil, tem-se que a tutela provisória poderá ser 

concedida nas modalidades urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do 

CPC que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. No caso, o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo não restou minimamente demonstrado, uma vez 

que dos autos se infere que a requerente ingressou no serviço público 

municipal em 29 de junho de 2012 e agora decidiu discutir a cobrança, o 

que por si só, demonstra a ausência de perigo de dano. Por ser requisito 

cumulativo, desnecessária análise quanto à probabilidade do direito. 

Sendo assim, por não estarem preenchidos os requisitos legais, nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de 

tutela provisória, sem prejuízo de que tal decisão seja revista. Sem 

prejuízo, conforme informação veiculada pelo Ofício Circular nº. 

178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, o qual trata da 
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seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança de diferença 

de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância 

ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, Desembargador Márcio 

Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, determinou a suspensão da 

tramitação dos processos pendentes de julgamento em curso no território 

do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, por tratar o presente feito de 

tema afeto ao mencionado IRDR, determino a suspensão do feito até o 

julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE as partes desta decisão. 

CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz substituto em substituição 

legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000067-45.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVA TAVARES PEREIRA MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos n 1000067-45.2017.8.11.0106 Requerente: Rosalva Tavares Pereira 

Miranda Requerido: Município de Novo São Joaquim Vistos, etc. Trata-se 

de ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, proposta por ROSALVA TAVARES PEREIRA MIRANDA, em 

face do MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM/MT. Aduz a inicial que a parte 

autora, servidora pública municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em 

seus proventos como forma de reposição pela conversão da moeda do 

Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de 

tutela provisória de urgência a concessão da imediata reposição residual 

de 11,98% sobre seus vencimentos e proventos e, no mérito, a 

procedência da demanda para confirmar o direito à aludida incorporação. 

É a síntese do essencial. Fundamento e decido. Pela sistemática atual do 

Código de Processo Civil, tem-se que a tutela provisória poderá ser 

concedida nas modalidades urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do 

CPC que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. No caso, o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo não restou minimamente demonstrado, uma vez 

que dos autos se infere que a requerente ingressou no serviço público 

municipal em 17 de julho de 2012 e agora decidiu discutir a cobrança, o 

que por si só, demonstra a ausência de perigo de dano. Por ser requisito 

cumulativo, desnecessária análise quanto à probabilidade do direito. 

Sendo assim, por não estarem preenchidos os requisitos legais, nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de 

tutela provisória, sem prejuízo de que tal decisão seja revista. Sem 

prejuízo, conforme informação veiculada pelo Ofício Circular nº. 

178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, o qual trata da 

seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança de diferença 

de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância 

ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, Desembargador Márcio 

Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, determinou a suspensão da 

tramitação dos processos pendentes de julgamento em curso no território 

do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, por tratar o presente feito de 

tema afeto ao mencionado IRDR, determino a suspensão do feito até o 

julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE as partes desta decisão. 

CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz substituto em substituição 

legal

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67169 Nr: 1068-86.2015.811.0095

 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): ISAIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Certifique-se a escrivania quanto ao cumprimento da ordem exarada às 

fls. 85/86.

Defiro o pedido de consulta, via sistema RENAJUD, com o escopo de 

verificar acerca da existência de veículos registrados em nome do 

executado, conforme extrato em anexo.

Caso reste frutífera a consulta, proceda-se a realização da penhora, nos 

termos requeridos.

 De outro lado, caso reste infrutífera, intime-se a parte exequente para 

manifestar, em 05 (cinco) dias, indicando bens do executado passíveis de 

penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 72209 Nr: 2149-36.2016.811.0095

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL E OESTE DE SANTA 

CATARINA – SICREDI NORTE RS/SC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELDOMAR ROSA SOBIANEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:20300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora pessoalmente, em termos de prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38413 Nr: 214-05.2009.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Nat. Ren. - 

IBAMA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Irmãos Ceron Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Squillace - 

OAB:4992-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o advogado da parte requerente/exequente, para 

pagamento da diligência no valor de: R$ 239,40, pois o endereço descrito 

para o cumprimento do mandado fica na Estrada São Benedito, a 76 km 

(quilômetros ida e volta), na Comunidade da zona rural desta Comarca (A 

QUAL NÃO É ATENDIDA PELOS SERVIÇOS POSTAIS DOS 

CORREIOS/ECT), e a Portaria nº026/2014/DF, determina que a 

citação/intimação/penhora realizada via mandado, por oficial de justiça, 

será remunerada pelo valor de R$2,45 (dois reais e quarenta e cinco 

centavos), por quilômetro rodado (ida e volta), se for na zona rural desta 

Comarca, acrescidos de R$53,40(cinquenta e três reais), referentes a 

Tabela "O" do Provimento nº42/2013-CGJ - DADOS PARA EMISSÃO DE 

GUIA DE DILIGÊNCIA: através de guia a ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), basta 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), no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 39817 Nr: 528-14.2010.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Nat. Ren. - 

IBAMA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelmo Mumbach - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Squillace - 

OAB:4992-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o advogado da parte requerente/exequente, para 

pagamento da diligência no valor de: R$ 361,90, pois o endereço descrito 

para o cumprimento do mandado fica na Estrada da Balsa a 126 km 

(quilômetros ida e volta), na Comunidade da zona rural desta Comarca (A 

QUAL NÃO É ATENDIDA PELOS SERVIÇOS POSTAIS DOS 

CORREIOS/ECT), e a Portaria nº026/2014/DF, determina que a 

citação/intimação/penhora realizada via mandado, por oficial de justiça, 

será remunerada pelo valor de R$2,45 (dois reais e quarenta e cinco 

centavos), por quilômetro rodado (ida e volta), se for na zona rural desta 

Comarca, acrescidos de R$53,40(cinquenta e três reais), referentes a 

Tabela "O" do Provimento nº42/2013-CGJ - DADOS PARA EMISSÃO DE 

GUIA DE DILIGÊNCIA: através de guia a ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), basta 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), no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70172 Nr: 970-67.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALACIR ANTONIO DA CÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Sobre o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMEM-SE as 

partes para pugnarem o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76424 Nr: 2378-59.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora pessoalmente para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, EXPEDINDO-SE O 

NECESSÁRIO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65262 Nr: 136-98.2015.811.0095

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEY CARLOS 

PIANOVSKI JUNIOR - OAB:19053/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora em termos de prosseguimento do feito e promover 

a diligência necessária determinada nos autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 73411 Nr: 595-32.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora em termos de prosseguimento do feito, pugnando 

o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67809 Nr: 1400-53.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS PAULO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DIST DE ENERGIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonilson Raimundo 

Machado - OAB:11961-A, Murilo Espíndola de Oliveira Lima - 

OAB:MT/3127-A

 Vistos em correição.

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. 212/216, 

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 Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64256 Nr: 973-90.2014.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio da Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS PETRUCCI 

JUNIOR - OAB:MT17.452-O

 Vistos.

Tendo em vista que o réu Antonio da Silva Alves mudou-se de endereço 

sem comunicar o juízo (fl. 189), o processo seguirá sem a presença 

deste, razão pela qual DECRETO sua revelia, com fundamento no artigo 

367 do CPP.

 DESIGNO audiência de instrução para o dia 06 de junho de 2018, às 

17h00min.

Expeça-se mandado de intimação da testemunha Luiz Antônio Fontana, no 

endereço de fl. 15.

Notifique-se o Ministério Público para informar nos autos se desiste da 
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oitiva da vítima Edinaldo Conceição dos Santos. Caso negativo, deverá o 

parquet fornecer, desde já, o atual endereço da referida vítima, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 36833 Nr: 20-39.2008.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Nat. Ren. - 

IBAMA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Vale Dourado Ltda, Acacio Gomes 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pleito de citação via edital da parte ré, tendo em vista que no 

caso em apreço restam ausentes as hipóteses previstas no art. 256 do 

Novo Código de Processo Civil, sobretudo porque não foram esgotados os 

meios disponíveis para localizar o domicílio da parte executada.

Neste sentido segue a recente jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL - 

NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO 

RÉU - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O não exaurimento 

de todas as diligências possíveis para a tentativa de localização do réu 

inviabiliza o deferimento da citação por edital.” (TJMT, AI, 115549/2013, 

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, Data do 

Julgamento 29/01/2014, Data da publicação no DJE 03/02/2014)

Assim, intime-se a parte exequente para manifestar, em 30 (trinta) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Novo CPC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60131 Nr: 40-88.2012.811.0095

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Rodrigo Faria Almeida Transportes 

Ltda, Wanderson Rodrigo Faria Almeida, Maria José de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

DEFIRO o pedido de fls. 177/178 e determino a expedição dos mandados 

citatórios, nos endereços ali declinados, mediante o recolhimento das 

custas de diligências pertinentes.

Ademais, acolho o pedido de que todas as intimações sejam publicadas 

em nome do Dr. Gustavo R. Góes Nicoladelli, OAB/MT 17.980-A e Dra. 

Fabiula Muller Koenig, OAB/MT 22.165-A, para que surtam os efeitos.

Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 40286 Nr: 140-77.2011.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vital Lembrance

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Júnior - OAB:SP nº 107.414, Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657-B,8794 A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT5835A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brenno de Paula Milhomem 

- OAB:17.720/MT, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT, Fábio 

Poquiviqui de Oliveira - OAB:16.601/MT, Jair Demétrio - 

OAB:15.904/MT, Leandro Cerqueira Morais - OAB:12.549/MT

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de penhora por termo nos autos, já que não é caso de 

utilização do referido instrumento processual (art. 860, CPC).

 OUTROSSIM, conforme ofício do i. Oficial Registrador do CRI desta 

Comarca de Paranaíta, às fls. 140/141, o registro da penhora via oficial de 

justiça (fl. 92) não foi realizada tendo em vista o não pagamento dos 

emolumentos pela parte interessada.

Por fim, assiste razão à parte exequente quanto a intimação do executado 

da penhora realizada nos autos, já que este possui advogado habilitado 

nos autos (art. 841, §1º, CPC). Desta forma, CERTIFIQUE-SE a escrivania 

se o executado foi intimado da penhora realizada, por intermédio de seu 

procurador.

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar nos 

autos as diligências tomadas administrativamente, bem como pugnar o que 

entender de direito para fins de persecução de seu crédito.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 40138 Nr: 850-34.2010.811.0095

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJdG, GVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonilson Raimundo Machado 

- OAB:11961-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:MT0014430A

 Certifico que, realizei busca junto ao Sistema SISCON DJ, e constatei 

haver saldo residual nestes autos, conforme relatório(s) da(s) conta(s) 

anexo(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 40138 Nr: 850-34.2010.811.0095

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJdG, GVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonilson Raimundo Machado 

- OAB:11961-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:MT0014430A

 40138

Vistos.

Defiro o pedido de extrato atualizado do valor depositado nos autos e 

determino que a secretaria junte o extrato aos autos conforme requerido.

Atenda-se ao ofício de fl. 471 enviando as cópias solicitadas.

Após, aguarde-se o desfecho da Ação Penal de ID 39647, certificando 

seu término e retornando os presentes autos ao Ministério Público (fl. 

460).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61771 Nr: 844-22.2013.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCELIA TOMAZ RAMOS DA SILVA - ME, 

LUCELIA TOMAZ RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valnir Telles De O. Junior - 

OAB:MT/12.575

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ impulsiono os presentes autos 

para manifestação do exequente em termos de prosseguimento do feito, 

no prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61835 Nr: 869-35.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Rodriguês de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valnir Telles De O. Junior - 

OAB:MT/12.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:MT nº3624

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar a parte exequente para manifestar-se em 

termos de prosseguimento do feito, conforme decisão de fls 176/177.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60830 Nr: 737-12.2012.811.0095

 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: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Socorro Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Júnior - OAB:SP nº 107.414, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT5835A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

REVOGO a decisão de fl.84.

Ademais, quanto aos pedidos de fl.83, realizo em gabinete consulta, via 

sistema BACENJUD e INFOJUD, com o escopo de verificar acerca do 

endereço atual da parte requerida MARIA SOCORRO SILVA, CPF: 

363.316.358-15, conforme extrato em anexo.

Caso reste frutífera a consulta, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 

26/27.

Se infrutífera a consulta ou caso seja encontrado o mesmo endereço 

descrito na inicial, intime-se a parte autora para manifestar em 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34552 Nr: 579-98.2005.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Karasiaka Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Figueiredo da Hora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Oliveira Santos Batista da 

Silveira - OAB:8512/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT nº 6.279-A

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o patrono do reclamante para que apresente 

cálculo atualizado do débito exequendo, conforme decisão de fls. 30, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66132 Nr: 3084-67.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Marques de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:MT/15217/O, Vanderlandis da Silva Santos - OAB:OAB/MT 

19.897

 ISTO POSTO, e por tudo que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a 

pretensão formulado na denúncia, para o fim de ABSOLVER o réu EDSON 

MARQUES DE ALEMIDA, já qualificado nos autos, da imputação descrita 

da denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60594 Nr: 643-16.2017.811.0022

 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: JdSS, ALSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Indefiro o pedido de citação por hora certa neste momento, uma vez que 

não restou claramente demonstrado que o pai do requerido estaria lhe 

acobertando, uma vez que informou o possível local de trabalho do 

requerido, bem como seu número de telefone.

Deste modo, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60901 Nr: 807-78.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caio Felipe Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Chagas 

Ribeiro - OAB:7026-MT, RITA DE CASSIA DE SOUZA BARROS ZAGO - 

OAB:19352/O

 Vistos etc.

Estando preenchidos os pressupostos recursais, recebo o recurso de 

apelação da defesa de ref. 79, nos efeitos devolutivo e suspensivo (CPP, 

art. 597).

Analisando os autos, verifico que a acusação ainda não apresentou as 

suas contrarrazões, motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao 

Ministério Público para que apresente a apresente.

Apresentado as contrarrazões ou transcorrido o prazo “in albis”, 

remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias (CPP, art. 601).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61501 Nr: 1067-58.2017.811.0022

 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: ESP, RPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:, FÁBIO BARBOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se a ação de alimentos com pedido de tutela de urgência ingressada 

por Raylla Portela da Costa, neste ato representada por sua genitora Elça 
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Sampaio Portela, em desfavor de Marcos Antônio Júnior Ferreira, 

devidamente qualificados nos autos.

 Em audiência de conciliação de ref. 42, as partes entabularam acordo 

acerca do pagamento dos alimentos da menor e guarda, requerendo a 

homologação do acordo.

Instado a se manifestar (ref. 46), o representante do Ministério Público 

pugnou para que seja homologado o acordo firmado entre as partes.

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 em ref. 42.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, em nada 

sendo requerido, arquivem-se os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60936 Nr: 827-69.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angélica Teresinha Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - OAB:291039, 

Rafaela Marcos Fabian - OAB:OAB/MT 22.111-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:4062-MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, para condenar a ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. a indenizar a autora ANGÉLICA 

TERESINHA CORDEIRO no montante de 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por danos morais experimentado, com fulcro no art. 14, 

"caput", da Lei 8.078/91, valor a ser acrescido de juros de mora, 

calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do 

evento danoso (03/03/2017), nos termos da Súmula nº 54 do STJ e artigo 

398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir 

da data desta sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

e ao os honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez 

por centos) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61502 Nr: 1068-43.2017.811.0022

 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: NCdS, CCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se a ação de alimentos com pedido de tutela de urgência ingressada 

por Camily Cabral Gregório, neste ato representado por sua genitora Neide 

Cabral da Silva, em desfavor de José Gregório, devidamente qualificados 

nos autos.

 Em audiência de conciliação de ref. 52, as partes entabularam acordo 

acerca do pagamento dos alimentos da menor, requerendo a homologação 

do acordo.

Instado a se manifestar (ref. 57), o representante do Ministério Público 

pugnou para que seja homologado o acordo firmado entre as partes.

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 em ref. 52.

Considerando que a Defensoria Pública estava defendendo os interesses 

da autora e que seu núcleo nesta comarca encerrou suas atividades, ante 

a noticia de que o requerido vem descumprindo o acordo aqui homologado, 

nomeie-se a Sra. Gestora um advogado dativo para que defenda os 

interesses dela.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, em nada 

sendo requerido, arquivem-se os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58558 Nr: 2284-73.2016.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSE CADOR - 

OAB:14323

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a requerida compareceu espontaneamente aos autos, 

dou-a por citada.

Considerando que até o momento não fora realizada audiência de 

conciliação, designo-a para o DIA 20 de Junho de 2018, às 10h40min, 

cientificando as partes das advertências contidas na decisão de ref. 4.

Ciência ao Ministério Público.

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.: 40069 Nr: 1549-16.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Ramos Ferreira

 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.

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.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 14 de maio de 2018.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65178 Nr: 2714-88.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valentina Decorações Ltda - ME, Magno Ivo 

Bringhentti, Gilcelaine Duran, Juan Pablo Duran Bringhentti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça ref: 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45661 Nr: 1303-15.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C dos Santos Metalurgica ME, Ronize Guelsi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68193 Nr: 738-12.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Borges dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:OAB/MT 19.897

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - e face a desídia 

do defensor anteriormente nomeado, nomeio como defensor(a) dativo(a) 

o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Drª Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB/MT nº 19.897, para promover a defesa do réu no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57156 Nr: 1604-88.2016.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Nunes Neto, Luziete Manduca de 

Oliveira Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste acerca do auto de avaliação ref: 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68888 Nr: 1031-79.2018.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onofre Gomes Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José da Cunha Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ednardo Rodrigues de Sousa - 

OAB:GO/10.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito para:

1- Oficiar ao Juízo deprecante, para que no prazo de 05 (cinco) dias, o 

patrono do autor efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

para cumprimento da carta precatória, e que o recolhimento do valor 

deverá ser realizado conforme a planilha de zoneamento estabelecida por 

este Juízo, ou seja no endereço declinado no mandado, devendo emitir a 

guia pelo Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada. Em caso de 

não constar o endereço constante no mandado na planilha de 

zoneamento, comunico que seja contactado a central de mandado desta 

Comarca, para dirimir as dúvidas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44409 Nr: 420-68.2014.811.0022

 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): Mariledi Araujo Coelho Philippi - Prefeita, Jose 

Renato Ramos Camelo Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045, Rafael Santos de Oliveira - OAB:14885

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando os patronos dos requeridos para apresentarem memoriais 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45170 Nr: 991-39.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Mallmann, Rodrigo Gonzatto, Crislaine 

Ferreira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do exequente, intimando para que no prazo de 

05 (cinco) dias manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça fl. 77 

/ 78.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-88.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010064-88.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL] Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE MENDES 

DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa 

Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

PEDRA PRETA , 24 de maio de 2018. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 
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MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152561 Nr: 1296-63.2018.811.0028

 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: Anízio Espírito Santo Modesto, Lorivaldo Antonio dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Marques do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a 

necessidade à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, 

sob pena de cancelamento da distribuição da ação, e consequentemente 

da audiência já designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152004 Nr: 1052-37.2018.811.0028

 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: ANICETA MAGALHÃES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DE ALMEIDA LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUINO SANSAO CORREA DA 

COSTA - OAB:4197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado, no valor de R$ 20,00 ( 

vinte reais), mediante emissão de guia de deligência, no seguinte endereço 

eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligencias > Emissão de 

guia de diligência, devendo ser juntado o comprovante do pagamento nos 

autos, mediante petição, nos termos do Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152561 Nr: 1296-63.2018.811.0028

 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: Anízio Espírito Santo Modesto, Lorivaldo Antonio dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Marques do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 152561

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Interdito Proibitório c/c Antecipação de Tutela e 

Direito à Servidão proposta por Lorivaldo Antônio dos Santos 

representado por ANIZIO DO ESPIRITO SANTO em face de EDGAR 

MARQUES DO AMARAL.

Narra a inicial que tem o autor a posse e a propriedade mansa e pacífica 

do imóvel denominado Estância Rainha, sesmaria Piranema.

Afirma que o requerido vem turbando a posse do autor, tendo cortado 

toda a cerca de divisa, invadido a propriedade, bem como está impedido o 

acesso do requerente ao imóvel.

Requer em sede de tutela antecipada que o requerido permita a passagem 

e se abstenha de esbulhar a posse do autor.

 É o relatório.

Decido.

Analisando o caso concreto, a fim de se evitar consequências mais 

gravosas, com 05 de junho de 2018, às 17h00min, momento em que será 

analisada a liminar pleiteada.

Cite-se o requerido para acompanhar a audiência de justificação, 

advertindo-o que o prazo para contestar somente fluirá a partir da 

intimação da decisão que deferir ou não o pedido de liminar (CPC, art. 562, 

última parte).

Ademais, analisando detidamente os autos, não vislumbro a 

hipossuficiência alegada, considerando que o autor deixou de juntar 

qualquer comprovante de rendimento ou carteira de trabalho a fim de 

demonstrar sua remuneração.

Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a necessidade à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita, sob pena de cancelamento da 

distribuição da ação, e consequentemente da audiência já designada.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153156 Nr: 1558-13.2018.811.0028

 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: Silvana Alves de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 153156

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

 A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 08 de novembro de 2018, às 16h00min.

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde 

já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC/2015.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Verifica-se que não foi trazido aos autos o indeferimento do pedido 

administrativo, que conforme recente decisão junto ao Plenário do STF, de 

que é exigido antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de 

benefício previdenciário, intime-se o autor para juntar o pedido de 

indeferimento administrativo no prazo de 15 (quinze) dias.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 60652 Nr: 1727-78.2010.811.0028

 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: Antonio Abelardo de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daberson Machado Batista - 

OAB:7495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 CÓDIGO: 60652

DECISÃO

VISTOS

 O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.
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Cite-se o executado na forma do art.523 e art.525 do CPC/2015 a fim de 

que promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob 

pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113414 Nr: 2519-56.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano de Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS ALVES DE ARAUJO 

Procurador Federal - OAB:

 CÓDIGO: 113414

DECISÃO

VISTOS,

Considerando o art. 496 §3° do CPC:

 Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito 

senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o 

proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

 I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e 

fundações de direito público;

Deste modo, embora o valor seja iliquido, com a realização de meros 

cálculos verifico que o valor é inferior ao limite previsto no art. 496, § 3º do 

CPC. Assim sendo indefiro o pedido de ref. 78. Intime-se o requerido para, 

no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos o comprovante de implantação 

do benefício.

 Sobre o pedido de ref. 79, cite-se o executado para, querendo impugnar à 

execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117694 Nr: 394-81.2016.811.0028

 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: MdAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Falcão de Arruda - 

OAB:14613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Pereira Costa Junior - 

OAB:22770/MT, Joadir Bueno Pacheco - OAB:13.588-B/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Dissolução de Sociedade de Fato c/c Partilha de 

Bens proposta por MURILO DE ALMEIDA LOBO em face de JUREMA 

MARIA DA SILVA.

Narra a inicial, que o Requerente manteve união estável com a Requerida 

por mais de 20(vinte) anos.

Que durante a união, o casal teve 3 (três) filhos sendo um falecido, e 

adquiriram imóveis e veículos, sendo uma casa, um carro e uma moto, e 

contraíram dividas de arrendamento pecuário e outras.

Citada, a Requerida apresentou contestação, alegando a existência de 

bovinos e de um imóvel rural, pugnando pela prestação alimentícia, e 

nulidade de negócios eventualmente efetuados.

Houve réplica.

Medida de Tutela de Urgência fora deferida quanto ao imóvel rural fruto de 

herança do Requerente. (Ref.45)

Os autos vieram conclusos.

Eis o relato necessário.

Fundamento. Decido.

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) – os bens e dividas sob qual recairão a partilha;

 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, a parte Requerida pugnou pela produção de prova testemunhal, 

justificando que pretende fazer prova, pois aduz que muitos fatos e 

documentos foram omitidos da conciliação e propositura da ação.

Ora, é de se observar que, diante de todo conteúdo probatório, a 

produção de prova testemunhal e oitiva das partes mostra-se 

imprescindível, mormente porque, no caso, os fatos alegados deverão ser 

efetivamente demonstrados.

Desse modo, reputo como necessária a produção da prova testemunhal e 

oitiva das partes.

Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 26 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 das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 67738 Nr: 840-60.2011.811.0028

 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: Maria Inocencia de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 DECISÃO

VISTOS,

Considerando a divergência das planilhas de cálculos apresentadas pelas 

partes, REMETAM-SE os autos ao Contador Judicial para apresentar 

cálculo atualizado, de acordo com sentença proferida Ref. 31, Ref.35, 

informação Ref.43, até a data do óbito da Autora.

Termo inicial: 07/01/2011 – Data do Requerimento Administrativo Ref.35

Termo final: 03/02/2015 – Data do Óbito da Autora Ref. 77

Descontando o período de 12/2012 a 11/2013 quando a Autora recebeu o 

benefício de auxilio doença, conforme extratos Ref.43.

A atualização dos valores deve ser elaborada da seguinte forma:

A correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se INPC após a entrada em vigor da 

lei nº 11.960/2009, tendo em vista a imprestabilidade da TR- atualmente 

usada na remuneração das cadernetas de poupança – como índice de 

correção monetária de débitos judiciais, conforme fundamentos utilizados 

pelo STF no julgamento das ADI nº 493 e 4.357/DF, e ainda pelo STJ no 

julgamento do RESP nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.

Juros de mora fixados em 1% ao mês, a contar da citação, em relação as 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto as subsequentes, 

incidindo com essa taxa ate a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, a 

partir de quando serão reduzidos para 0,5% ao mês, tendo em vista que 

estes são os juros aplicados nas cadernetas de poupança.

Após a elaboração dos cálculos judiciais, deem vistas as partes, e 

retornem os autos conclusos.

DEFIRO a habilitação do companheiro da Autora Sr. JUARES NERES DA 

SILVA, conforme certidão Ref.85.

PROCEDA-SE as devidas anotações.

CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128937 Nr: 3765-53.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelson Elias de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELSON ELIAS DE ARRUDA - 

OAB:21577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 128937

DECISÃO

VISTOS,

Certifique quanto ao transito em julgado da sentença, após, expeçam-se 

as necessárias RPV’s, com observância aos processos descritos na ref. 

20.

 Expeça-se o respectivo alvará na forma requisitada pelo requerente.

Cumpridas todas as determinações e nada mais sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 73504 Nr: 2127-58.2011.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Cristina Carneiro - 

OAB:17.377-B/MT

 CÓDIGO: 73504 -

 DECISÃO

VISTOS,

Tendo em vista a juntada de ref. 74, ACOLHO as declarações formuladas 

pelo requerido para tanto, DEFIRO o benefício da Assistência Judiciária 

gratuita.

Considerando a petição de ref. 83, intime-se a parte requerida para 

constituir advogado conforme o art. 103, paragrafo único do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 109588 Nr: 1491-53.2015.811.0028

 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: AGS, CdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Oliveira - 

OAB:26232/PR, Alessandro Henrique Betoni - OAB:25.555/PR, 

DIRLEY DOS SANTOS GUEDIN - OAB:57663, LUIS LAUREMBERG 

EUBANK DE ARRUDA - OAB:4493, Marcelo de Oliveira - 

OAB:360382/PR, Odila Zorzi - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Divórcio Consensual proposta por AGEU 

GONÇALVES SCHNEIDER e CLÁUDIA DA SILVA PINHEIRO.

As partes acordaram amigavelmente sobre a partilha dos bens, a guarda 

do filho menor e a pensão alimentícia.

O acordo foi homologado pelo juízo em 17.07.2015 (ref.10).

À ref.36 o genitor da autora informou o seu falecimento, pugnando pela 

inclusão no polo ativo da demanda para fins de representação do único 

herdeiro da requerente.

Instado a manifestar, o IRMP opinou pela inclusão do Sr. Emanoel Machado 

Pinheiro do no polo ativo, expedição de ofício à Caixa Econômica acerca 

do teor da sentença homologatória e ainda a realização de estudo 

psicossocial.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que a Ação de Divórcio Consensual atingiu o 

fim pretendido, havendo resolução do mérito da questão com a partilha 

amigável e divórcio entre os autores.

Em que pese a presente ação ter regulado também acerca da guarda e 

dos alimentos em favor do menor filho do casal, anoto que diante do 

falecimento da genitora e guardiã a regulamentação da guarda deve ser 

processada em autos próprios considerando, inclusive, que o genitor da 

criança ainda é vivo.

Ademais, é necessário garantir ao genitor o direito de ampla defesa e 

contraditório diante da nova situação fática.

Assim, INDEFIRO o pedido de ref.36.

De outro norte, OFICIE-SE a Caixa Econômica Federal acerca da sentença 

homologatória, encaminhando a petição de acordo que deverá resguardar 

os dados do menor, para providências de praxe.

Intimem-se as partes para providências necessárias.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 80932 Nr: 1639-69.2012.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV Cidade Rosa Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora pa tomar ciência da juntada de ref. 45/46

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152335 Nr: 1196-11.2018.811.0028

 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: Gonçalo Jose Petronilha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a informação do médico 

perito de ref.9

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130936 Nr: 221-23.2017.811.0028

 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: Olinda Conceição de Paula Martins, Gregório Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada da perícia médica 

de ref.47

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117840 Nr: 448-47.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Tadeu de Aquino Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jayle Paixão de Aquino Nunes Silva, 

Alessandra Almeida de Aquino Nunes, Luiz Otávio de Aquino Nunes, José 

Edmundo de Aquino Nunes, Luiz Eduardo Almeida de Aquino Nunes, 

Tadeu Ricardo de Aquino Nunes, Greicimarcy de Aquino Nunes, Antonio 

de Aquino Nunes Filho, Greiciany de Aquino Nunes, Cassio Luis de Aquino 

Nunes, Greicimary de Aquino Nunes, Érico de Aquino Nunes, Evanil de 

Aquino Nunes, Real Brasil Consultoria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ALBERTO DA CRUZ - 

OAB:20475-O/MT, NAMIR LUIZ BRENNER - OAB:11326/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Fernando Vaz Guimarães 

Abrahão - OAB:, NAMIR LUIZ BRENNER - OAB:11326/MT

 INTIMANDO as partes, de que houve concordância da parte Requerente, 

para a realização da perícia, devendo a parte Requerida, nos termos do 

artigo 465, § 1º inciso I e II do CPC, dentro de 15(quinze) dias, indicar seus 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos.

INTIMANDO AINDA, o Perito Judicial - empresa Real Brasil Consultoria, para 

indicar o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, para intimação 

das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148848 Nr: 8344-10.2017.811.0028

 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: DdSF, JRdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324, Anderson Nunes de Figueiredo - 

OAB:5324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a autora para proceder ao recolhimento das custas e taxas 

judiciárias no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de extinção, consoante 

art.456, §1º, CNGC, conforme decisão de ref. 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 127178 Nr: 3123-80.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana da Silva Amorim, LAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson Conceição da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRAKLIN DA SILVA BOTOF - 

OAB:11347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora acerca do despacho de ref. 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143582 Nr: 5624-70.2017.811.0028

 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: Heloize Bethania Silva Quiterio, Maria Aparecida Rosa 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 143582

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Prestação continua c/c Pedido de Antecipação de 

Tutela.

O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC prevê a possibilidade de concessão da 

tutela de urgência pretendida desde que houver elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.

A urgência deve se pautar em prova pré-existente, que seja clara e 

evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é titular 

do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito da 

requerente, mormente considerando que a prova da condição de 

incapacidade laborativa será colacionada também através de prova 

pericial em fase de instrução processual.

Assim, INDEFIRO a tutela de urgência com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de auxilio doença.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Por se tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica.

Assim, nos termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, 

designo a perícia médica para o dia 01 de Dezembro de 2017, às 14h30min 

a ser realizada nas dependências deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor Perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 
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afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o indeferimento do pedido.

Com a juntada do laudo, CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor. APÓS VISTAS AO IRMP.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013917-24.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (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 13:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018087-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (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 14:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017008-25.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO RODRIGUES DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (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 14:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010831-16.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOS DE ARRUDA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (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 14:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014322-60.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO CLARINDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (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 14:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014524-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO BARNABE DE ARRUDA (REQUERENTE)

AURELIO SANTANA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0020540A (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 14:40h.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012275-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LUCIO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (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 DESPACHO Processo: 

8012275-79.2017.8.11.0028. REQUERENTE: BENEDITO LUCIO LEITE DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A 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 
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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. 

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 
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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 DESPACHO Processo: 

8011309-19.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ILDETE REZENDE GRAPIUNA 

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 
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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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CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8011435-69.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ALAIDE CINTRA DE ARRUDA 

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 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 496 de 588



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 DESPACHO Processo: 

8012205-62.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ADOLFO ALVES DE ARRUDA 

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 
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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 

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 
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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 DESPACHO Processo: 

8012192-63.2017.8.11.0028. REQUERENTE: SEVERINO REI 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 
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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

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 113287 Nr: 2471-97.2015.811.0028

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Salim Botelho de Campos Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronan de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER ARGUELHO MOURA - 

OAB:9689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex Positis, tratando-se de ato infracional, bem como inexistente qualquer 

encaminhamento ao Juizado da Infância, resta evidente a inviabilidade do 

trâmite neste Juizado Especial Criminal; razão pela qual REJEITO a 

queixa-crime apresentada por SALIM BOTELHO DE CAMPOS JUNIOR com 

supedâneo no art. 395, II, do CPP.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Proceda-se a extração de cópia da documentação contida nos 

autos e encaminhe para a autoridade policial para que seja procedida a 

investigação dos fatos mencionados nestes autos.Após o trânsito em 

julgado e feitas as necessárias anotações e comunicações, arquivem-se. 

Sem custas.Ciência ao Parquet.Às providências.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011857-44.2017.8.11.0028. REQUERENTE: FRANCISCO EVANGELISTA 

MENDES 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 
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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 

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 
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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: 

8011817-62.2017.8.11.0028. REQUERENTE: APOLONIO PEREIRA MENDES 

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 
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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 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012553-80.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA JOSE EVANGELISTA 

MARTINS 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 
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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: 

8010993-06.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LUIZ REI 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 
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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 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 
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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: 
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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 
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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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012264-50.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA SEVERINA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (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: 

8012264-50.2017.8.11.0028. REQUERENTE: FRANCISCA SEVERINA DA 

CONCEICAO 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 
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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. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 
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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: 

8011944-97.2017.8.11.0028. REQUERENTE: GERALDO PEREIRA LEITE 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011660-89.2017.8.11.0028
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MARIA EDVIRGES DA SILVA (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011660-89.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA EDVIRGES 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 

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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012649-95.2017.8.11.0028. REQUERENTE: VICENTE ARNALDO DE 

ALMEIDA 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 
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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 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 514 de 588



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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012201-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (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: 

8012201-25.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ANTONIO ALVES DUARTE 

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 
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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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012676-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA DE ALMEIDA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALITA ALVES DA COSTA OAB - MT0021643A-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: 

8012676-78.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ADELIA DE ALMEIDA 

FERREIRA GOMES 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 
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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. 

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 
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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: 

8012215-09.2017.8.11.0028. REQUERENTE: BRASILIANO DA SILVA 

BARROS 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 
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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: 

8012482-78.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA LUCILA DE SALES 

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 
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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 

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 
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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: 

8011915-47.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA LUZIA GONCALVES 

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 
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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 

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 
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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: 

8011855-74.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ENAIR REGINA MARTINS 

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 
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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: 

8011514-48.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ALINE DE ARRUDA 

CONCEICAO 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 
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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. 

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 
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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: 

8012478-41.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JULIAO CORREIA DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A 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 
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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: 

8012631-74.2017.8.11.0028. REQUERENTE: PEDRO VICENTE 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 
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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 

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 
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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: 

8011341-24.2017.8.11.0028. REQUERENTE: PEDRO GONCALVES NETO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A 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 
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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 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011117-86.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA APARECIDA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 530 de 588



FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (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: 

8011117-86.2017.8.11.0028. REQUERENTE: GONCALINA APARECIDA 

BARROS 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, 
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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: 

8011542-16.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA INES LEMES DE 

PAULA 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. 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 
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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 

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 
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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. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. 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: 

8010983-59.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE INES PEREIRA SOUZA 

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. 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 
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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. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. 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: 

8012124-16.2017.8.11.0028. REQUERENTE: VALERIANA ROSARIA 

RODRIGUES 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. 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 
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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. 

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 
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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. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. 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: 

8012480-11.2017.8.11.0028. REQUERENTE: BENEDITO DE MORAES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A 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 
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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: 

8012380-56.2017.8.11.0028. REQUERENTE: SEVERIANO LOURENCO 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 
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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 

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 
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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

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 031/2018 – DF

O Dr. Daniel de Sousa Campos, MM. Juiz Substituto e Diretor do Foro desta 

Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO a alteração dos itens 2.2.1 e 2.2.1.1 da CNGCE, feita pelo 

Provimento nº 008/2012-CGJ;

CONSIDERANDO que compete apenas o Juiz Diretor do Foro, em razão 

das peculiaridades da Comarca, regulamentar o horário de funcionamento 

dos Serviços Notariais e de Registro;

CONSIDERANDO o Oficio 27/2018-CX, que solicita a autorização para se 

ausenta da Serventia para realização de exames médico periódico na 

cidade de Goiânia/GO, em caráter excepcional solicita que o 

funcionamento da Serventia seja das 13h00 a 17h00, entre os dias 04 á 

11 de junho de 2018.

 R E S O L V E:

FIXAR o expediente do 2º Registro Civil e Tabelionato de Notas de São 

Jose do Xingu/MT, no horário compreendido entre as 13h e 17h (horário 

oficial de Mato Grosso), no período de 04 a 11 de junho do presente ano.

A presente entra em vigor a partir da publicação.

P. R. encaminhando cópia a Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste 

Estado.

Porto Alegre do Norte/MT, 24 de maio de 2018.

Daniel de Sousa Campos

Juiz Substituto e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000290-08.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO BRUNETTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Divanir Marcelo de Pieri OAB - PR25100-A (ADVOGADO)

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

José Augusto Evangelista de Moura (REQUERIDO)

José Evangelista Ferreira Rabelo (REQUERIDO)

Agaleno Macedo Costa (REQUERIDO)

Jalmi da Silva Bernardo (REQUERIDO)

Marcelo Pereira dos Santos (REQUERIDO)

Marcos Antonio Rodrigues de Souza (REQUERIDO)

MANOEL RODRIGUES DE SOUSA (REQUERIDO)

Wanderson Cesar Lima (REQUERIDO)

Associação Vitória (REQUERIDO)

Iamar Soares de Oliveira (REQUERIDO)

Erniel Ventura de Souza (REQUERIDO)

ODAIR RODRIGUES FARIA (REQUERIDO)

Glauber Campos de Souza (REQUERIDO)

DIVINO DE AQUINO SILVA (REQUERIDO)

Ricardo Ferreira Prado (REQUERIDO)

DORALICE LUIZ GOMES (REQUERIDO)

Luiz Carlos de Sousa (REQUERIDO)

Luzimar Honorato dos Santos (REQUERIDO)

José Sodré Dias (REQUERIDO)

Maria ElinaVieira da Silva (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000290-08.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: HELIO BRUNETTA REQUERIDO: ASSOCIAÇÃO VITÓRIA, 

DIVINO DE AQUINO SILVA, DORALICE LUIZ GOMES, MANOEL RODRIGUES 

DE SOUSA, ODAIR RODRIGUES FARIA, JOSÉ EVANGELISTA FERREIRA 

RABELO, JOSÉ SODRÉ DIAS, MARIA ELINAVIEIRA DA SILVA, JALMI DA 

SILVA BERNARDO, GLAUBER CAMPOS DE SOUZA, RICARDO FERREIRA 

PRADO, LUZIMAR HONORATO DOS SANTOS, JOSÉ AUGUSTO 

EVANGELISTA DE MOURA, AGALENO MACEDO COSTA, MARCELO 

PEREIRA DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA, 

WANDERSON CESAR LIMA, IAMAR SOARES DE OLIVEIRA, ERNIEL 

VENTURA DE SOUZA, LUIZ CARLOS DE SOUSA Tendo em vista o teor da 

certidão retro, determino a intimação do requerente para, em 10 (dez) dias, 

recolher o necessário. Decorrido o prazo acima sem o recolhimento, 

devolva-se à comarca de origem com as baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000301-37.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

Z. F. D. A. (REQUERENTE)

J. A. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000301-37.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ZELIA FERREIRA DE ANDRADE, JOSE ADELIO ALVES Nos 

termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação das partes 

autoras, por intermédio do advogado para, no prazo de 15 dias, emendar a 

inicial a fim de comprovar a real impossibilidade de arcar com as custas do 

processo, visto que o patrimônio descrito na exordial é incompatível com o 

deferimento da justiça gratuita, devendo ser juntada aos autos declaração 

de imposto de renda, CTPS assinada ou outro documento que comprove a 

hipossuficiência financeira dos requerentes, sob pena de extinção. 

Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000301-37.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

Z. F. D. A. (REQUERENTE)

J. A. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000301-37.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ZELIA FERREIRA DE ANDRADE, JOSE ADELIO ALVES Nos 

termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação das partes 

autoras, por intermédio do advogado para, no prazo de 15 dias, emendar a 

inicial a fim de comprovar a real impossibilidade de arcar com as custas do 

processo, visto que o patrimônio descrito na exordial é incompatível com o 

deferimento da justiça gratuita, devendo ser juntada aos autos declaração 

de imposto de renda, CTPS assinada ou outro documento que comprove a 

hipossuficiência financeira dos requerentes, sob pena de extinção. 

Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000298-82.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. O. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA SANTANA COSTA OAB - MT19324/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000298-82.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARCOS VINICIUS OLIVEIRA CORDEIRO Nos termos dos 

artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte autora, por 

intermédio do advogado, para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim 

de comprovar a real impossibilidade de arcar com as custas do processo, 

visto que o autor se qualificou como zootecnista e a autora como 

professora, devendo ser juntada aos autos declaração de imposto de 

renda, CTPS assinada ou outro documento que comprove a 

hipossuficiência financeira dos requerentes, sob pena de extinção. 

Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000299-67.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DIVINA CARDOSO DE OLIVEIRA (RÉU)

SERVANO DA SILVA LEAL (RÉU)

VILMAR GONCALVES DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000299-67.2018.8.11.0059. 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: SERVANO DA SILVA LEAL, 

VILMAR GONCALVES DE OLIVEIRA, MARIA DIVINA CARDOSO DE 

OLIVEIRA 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 o recolhimento das 

custas processuais, 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.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 5092 Nr: 1055-84.2004.811.0059

 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: Fabiano Ranilson Safre de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT, José Waltex Alexandre Aguiar - 

OAB:2311/TO, Paulo Emilio Monteiro de Magalhães - OAB:8688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Santos 

Rocha Faria - OAB:4.198-MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que informe nos autos: número, 

RG, CPF e dados bancários para depósito do RPV solicitado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 4984 Nr: 945-85.2004.811.0059

 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: Líbia Araújo dos Santos, Sônia Clementino dos Santos, 

Célio Clementino dos Santos, Sueli Clementino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronia Maria Barros Milhomem 

- OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Santos 

Rocha Faria - OAB:4.198-MT

 Intimação da parte autora para informar os dados bancários dos 

requerentes, bem como o número da conta bancária do causídico, a fim de 

viabilizar a expedição do RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95823 Nr: 217-53.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucivania Rodrigues Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Quanto ao teor da petição retro, manifeste-se a parte autora no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Após, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Por fim, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 75860 Nr: 420-49.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELE MAIA SPINDOLA - ME, ILZA MAIA 
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LEMES DA SILVA FORTES, GRAZIELE MAIA SPINDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro.

 Expeça-se carta precatória a fim de dar cumprimento à decisão liminar de 

busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73469 Nr: 5034-34.2016.811.0059

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleubia Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antônio Toledo de 

Castro - OAB:MS 17324, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A - 

MT, Thiago Noronha Benito - OAB:MS 11127

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78460 Nr: 1988-03.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILSON LOPES CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em desfavor de LEONILSON 

LOPES CASTRO, ambos já qualificados nos autos.

 Após regular tramite processual, consta dos autos pedido de desistência 

da parte autora a qual informou que as partes transacionam 

extrajudicialmente, bem como informou que já procedeu à devolução do 

veículo para o requerido. Por conseguinte, pugnou pela extinção do feito.

 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 e despesas processuais.

Deixo de condenar em honorários advocatícios diante da não resistência 

da parte contrária.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96358 Nr: 534-51.2018.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Financiamentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sangelo dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BRADESCO 

FINANCIAMENTOS, em desfavor de SANGELO DOS SANTOS OLIVEIRA, 

ambos já qualificados nos autos.

 Após regular tramite processual, consta dos autos pedido de desistência 

da parte autora (ref.16).

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.

 Custas já foram pagas.

Sem honorários diante da não citação da parte contrária.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94152 Nr: 11653-43.2017.811.0059

 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: FNDD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro.

 Assim sendo, expeça-se ofício ao INSS conforme requerido pela parte 

autora.

Outrossim, designo o dia 25 de julho de 2018, às 12h30 (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso).

Atente-se para o endereço atualizado do requerido fornecido na ref. 30.

 No mais, conste no mandando as demais determinações contidas na 

decisão de ref. 05.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56998 Nr: 1581-65.2015.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO BORGES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-B/MT, Denya Juliene Tavares Moreira - OAB:21458, 

Gilmar Steffens - OAB:23.777-E - GO, Jaqueson dos Santos Castro 

- OAB:17106/A - MT, Kerly Joana Carboneara - OAB:17107/A - MT, 

Marcia Regina Castelli - OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93211 Nr: 11083-57.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canabrava do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação a 

contestação, no prazo de 10 dias.

Após, tornem conclusos.
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Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82602 Nr: 4620-02.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Àurea de Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. DE CAMPOS PIMENTEL - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o recolhimento da diligência do oficial de justiça, 

expeça-se mandado de citação nos termos da decisão de ref. 04.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 101062 Nr: 3109-32.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Barbosa Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Xavier de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Magalhães Teixeira 

- OAB:202.108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se conforme deprecado.

Após, devolva-se com os cumprimentos e as baixas necessárias.

Outrossim, cadastre-se o procurador de José Barbosa Filho no sistema 

Apolo, a fim de que receba as devidas intimações.

 Às Providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78643 Nr: 2106-76.2017.811.0059

 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: MANOEL CIRQUEIRA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES ALVARES - 

OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido de ref. 50 e redesigno audiência de instrução e julgamento 

para o dia 24 de julho de 2018, às 14h30min (horário oficial do Estado do 

Mato Grosso).

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 101062 Nr: 3109-32.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Barbosa Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Xavier de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Magalhães Teixeira 

- OAB:202.108

 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 seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 1.758,30 (um mil, setecentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos), 

para cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 

(três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme 

portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92210 Nr: 10536-17.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jasciane Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Weslande de Jesus Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Comparecimento da parte autora para indicar novo endereço do 

executado, bem como, atualizar seu endereço.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-53.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000287-53.2018.8.11.0059. REQUERENTE: LEANDRO ALVES DE 

ANDRADE REQUERIDO: AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA Recebo a inicial e designo audiência de conciliação para o dia 18 de 

junho de 2018, às 15h00min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). 

Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento 

do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O 

prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000163-70.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACACIO DE JESUS FERREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000163-70.2018.8.11.0059 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

ACACIO DE JESUS FERREIRA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue um depósito 

identificado com o número do processo referente complementação da 

diligencia do oficial de justiça, como requerido pelo mesmo na certidao 

n°13115501. Nada mais havendo encerro o presente. Porto Alegre do 

Norte, 24 de maio de 2018. Assinado Digitalmente JONATHAS COSTA 

GUIMARAES Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 60339 Nr: 3476-61.2015.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 
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- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS e, jugo extinto 

o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil.Condeno o embargante ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor da parte embargada, que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa principal.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 88603 Nr: 8466-27.2017.811.0059

 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: FRANCISCO GLAYSTON SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL 

e, via de consequência, declaro extinto o processo com resolução do 

mérito.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.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79286 Nr: 2583-02.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MORAIS SOUSA NICOLAU, 

WELLINGTON NICOLAU SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o 

direito da parte autora à aposentadoria por invalidez e, em consequência, 

para condenar o réu ao pagamento do benefício no valor de 01 (um) 

salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, ainda, das parcelas em atraso, 

também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à época), relativas 

ao benefício devidas desde o requerimento administrativo, devidamente 

corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º 

salário.Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado.Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 80154 Nr: 3072-39.2017.811.0059

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Souza, ELdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido deduzido na exordial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo CivilIsento de custas e despesas processuais.Ciência ao 

Ministério Público.Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

na condição de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88109 Nr: 8142-37.2017.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Aprígio Lourenço, vulgo "Porca Magra"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, intimo 

o autor(a) para depositar diligência para o oficial de justiça cumprir o 

Mandado no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 14659 Nr: 1127-95.2009.811.0059

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A - 

MT Fomento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alexandre Nunes Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hildca Costa Godoy - 

OAB:13.877, Marcela Regina de Almeida Freitas - OAB:9.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41633 Nr: 1358-20.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Mamede de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49385 Nr: 5077-73.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helder Bruno Marcelo Pinheiro, Fernando 

Helder Bezerra Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51017 Nr: 871-79.2014.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel A. Silva - Material P/ Construção - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Andrade de Paiva, Wagner Aristides 

Maciel

 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

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71384 Nr: 4099-91.2016.811.0059

 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: PGSC, LGSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ABADIAS PEREIRA HENRIQUE, 

brasileiro(a), Telefone 66-99617-4649. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Aqui se tem ação de investigação de paternidade 

ajuizada por LARA GEOVANNA SANTOS COSTA, representada por 

PAULA GRACIELI SANTOS COSTA, em desfavor de ABADIAS PEREIRA 

HENRIQUE.Defiro o pedido autoral contido na referência 75 para que se 

proceda à citação do réu por edital, nos termos do artigo 257, II, do Código 

de Processo Civil, com o prazo de 30 (trinta) dias.Decorrido o prazo legal e 

não apresentada contestação, desde já nomeio o advogado Dr. Pedro 

Ricardo Gomes Pimenta – OAB/MT 20613-A, para o patrocínio da defesa 

da parte requerida, o qual deverá ser intimado, via telefone ou mesmo no 

balcão desta Serventia, para manifestar aceitação do encargo e, em caso 

de afirmativo, desde logo apresentar resposta escrita, no prazo de 15 

(quinze) dias.Após, tornem os autos conclusos.

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, Jonathas Costa 

Guimaraes, digitei.

Porto Alegre do Norte, 02 de abril de 2018

Renata de Castro Cancian Molinet Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 102679 Nr: 4069-85.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 INTIMO a defesa do acusado JUNIOR ALVES DE OLIVEIRA, por intermédio 

de seu advogado, Dr. Nivaldo Pereira da Silva - OAB/MT nº 17795 para, no 

prazo de 05 (cinco)dias, manifestar-se quanto ao cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 102634 Nr: 4046-42.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Tocantins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luquinha Filho de Fretias Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 Defiro o pedido retro (ref. 11).

Para tanto, redesigno a audiência para o dia 05 de julho de 2018, às 

12h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso) para a realização da 

solenidade.

Oficie-se o Juízo deprecante sobre a redesignação.

Oficie-se requisitando o réu.

Ciência ao MPE.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40082 Nr: 247-14.2018.811.0019

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Correia Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:21593-A, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da ref,14, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para 

manifestar nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 22426 Nr: 446-75.2014.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmar Marcelo Haga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nova Agrícola Comércio e Representações 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18808, Patrícia Rodrigues Soares - OAB:23.146-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:291194

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37187 Nr: 2171-94.2017.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marta do Nascimento Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Mendes dos Santos 

Souza - OAB:9471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de expedir ofício ao juízo deprecante solicitando 

que a parte exequente deposite o valor da diligência devida ao oficial de 

justiça para o cumprimento do ato deprecado. Consigna-se no expediente 

que, caso a parte permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias a partir da 

juntada aos autos do comprovante de recebimento, pelo juízo deprecante, 

do ofício a ele encaminhado solicitando providências, a missiva será 

devolvida sem cumprimento, nos termos do artigo 393, caput, e §3º, da 

CNGC. Permanecido inerte pelo período acima, remeter os autos à 

conclusão (art.1.213, §1º, da CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota
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 Cod. Proc.: 38573 Nr: 2825-81.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM - Potencial Agronegócios Ltda-ME, Carmen 

Montagna, Roberta Rodrigues Rufatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR-56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que realizei busca no sistema RENAJUD, mas não localizei 

veículos registrados em nome da parte executada, motivo pelo qual 

impulsiono os autos ao exequente para, querendo, manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 8673 Nr: 833-37.2007.811.0019

 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): Luis Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Bilibio Piva - 

OAB:16.290/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que realizei a constrição dos veículos no sistema Renajud, 

conforme documento anexo.

Assim, impulsiono os autos a fim de intimar o exequente para que informe 

a localização do(s) veículo(s) bloqueado(s) via Renajud, para expedir o 

mandado de penhora e, posteriormente, intimar o executado para, 

querendo, opor embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40069 Nr: 239-37.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Batista Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a requerente na pessoa de sua advogada para manifestar-se no 

prazo legal acerca do Laudo Médico juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27654 Nr: 126-54.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLBrpDdLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 Certifico que INTIMO o exequente na pessoa de seu advogado para 

manifestar-se no prazo legal acerca da certidao da oficiala de justiça.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 38136 Nr: 1974-87.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walfrido Ferreira Silva, Ueliton Araujo Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056, Rogério 

Caetano de Brito - OAB:16.581

 Cumprida a decisão retro, IMPULSIONO o feito para abrir vistas à defesa 

para apresentar as alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 139851 Nr: 2359-93.2017.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo Aimi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel José Hernandes, Maria Benedita Rufino 

Fernandes, Santo Hernandes, Marcos Antônio Gil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celmi da Silva Sobrinho - 

OAB:26435-GO, Denise de Olivera - OAB:21304/O, Márcio Castilho 

de Moraes - OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Junio Maciel 

Mendonça - OAB:25013

 Em atenção à decisão de fl. 465, CERTIFICO que somente o Requerido 

Marcos Antônio Gil não apresentou Contestação, pois ainda não foi 

regularmente citado, tendo em vista que não foi encontrado na ocasião do 

cumprimento do Mandado de fl. 455, no qual consta endereço residencial 

em Goiânia/GO. Sendo assim, IMPULSIONO o feito para abrir vistas à parte 

Autora para, querendo, Impugnar as Contestações de fls. 337-425 e 

476-517, no prazo legal, bem como para que providencie o recolhimento 

das custas da Carta Precatória de Citação do Requerido MARCOS 

ANTÔNIO GIL - que será encaminhada à Comarca de Goiânia/GO, devendo 

a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do correspondente 

Tribunal e juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive a distribuição e o 

cumprimento da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43350 Nr: 463-83.2015.811.0017

 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): Deusoneth Neres da Silva, Deusoneth Neres 

da Silva, Dione Pires da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente do resultado do bloqueio de valores de fls. 44/45

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42231 Nr: 2525-33.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diana Rodrigues Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro - 

OAB:17106-A, Kerly Joana Carbonera - OAB:17107-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar sobre a petição de 

fls.119/120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 42931 Nr: 186-67.2015.811.0017

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderley Iderlan Perim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Boa Vista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo de Barros Bedran - 

OAB:24900/GO, Lucas Rogerio Ramos - OAB:41.096/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do requerente para no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se 

sobre os documentos de fls. 23/74.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 134169 Nr: 916-44.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dimafe Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Marcio Menezes Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A

 Certifico e dou fé que, conforme termo de fls. Retro, foi reagendada a 

oralidade para o dia 03 de julho de 2018, às 14h (MT), saindo os D. 

causídicos das partes devidamente cientificados. Assim, que seja o feito 

remetido a este Centro na data aprazada.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 16519 Nr: 1263-58.2008.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronildo Chaves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONILDO CHAVES RODRIGUES, Cpf: 

36415197134, Rg: 3730753, Filiação: Geraldo Chaves Pessoa e Maria 

Abadia Rodrigues, data de nascimento: 18/07/1968, brasileiro(a), natural 

de Campinaçu-GO, casado(a), pecuárista, Telefone 62-3313-3113. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo 

com exame do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para o fim de 

condenar o requerido Ronildo Chaves Rodrigues: 1)- na obrigação de 

fazer consistente na demolição do imóvel construído irregularmente em 

área de preservação permanente, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob 

pena de multa diária a ser estabelecida no caso de descumprimento;2)- na 

obrigação subsequente de retirada do material e entulhos empregados na 

construção, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária a ser 

estabelecida no caso de descumprimento;3)- na obrigação de 

recomposição da área degradada, reproduzindo as mesmas 

características do ambiente natural violado, de forma racionalizada e com 

os auxílios técnico-científicos que se fizerem necessários, no prazo de 

300 (trezentos) dias, sob pena de multa a ser estabelecida no caso de 

descumprimento. Referido prazo se iniciará da sua intimação quanto a 

conclusão do projeto de recuperação; 4)- em caráter subsidiário, ao 

pagamento de indenização pecuniária na impossibilidade materialde 

restauração das condições naturais primitivas da área, conforme se 

apurar em liquidação de sentença, nos termos do artigo 509, II, do 

CPC.Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Certificado o trânsito em julgado, aguarde-se eventual pedido 

de execução por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo 

de 06 (seis) meses, arquive-se, dando-se as baixas e anotações 

necessárias.P.I.C. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 

19/02/2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza Substituta

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 Sousa Nogueira, 

digitei.

São Félix do Araguaia, 24 de maio de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 144238 Nr: 1481-37.2018.811.0017

 AÇÃO: Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdRCC, BMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:18.383/MT, Thiago Borges Andrade - OAB:18994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O assistente de acusação, devidamente assistido por seu advogado, 

alega que a vítima recebia ligações “estranhas” antes de sua morte, e 

teme que a mesma estivesse sob ameaças ou que até mesmo possa se 

tratar de morte encomendada.Instado a se manifestar, o digno titular da 

ação penal manifestou-se de forma desfavorável ao pleito formulado pelo 

assistente.É o breve relato. Decido.Compulsando os autos, denota-se que 

a pretensão do requerente não merece deferimento, pois o assistente de 

acusação, quando habilitado, recebe o processo no estado em que se 

encontrar, conforme artigo 269, do CPP.Observa-se que estão presentes 

os indícios suficientes de materialidade e autoria por parte do denunciado 

e o processo encontra-se em tramitação regular, apto a ser instruído em 

audiência específica, ocasião em que, havendo necessidade de produção 

de outras diligências que julgarem as partes cabíveis, poderão estas ser 

intentadas em momento oportuno, ao término da audiência instrutória, nos 

termos do art. 402 do Código de Processo Penal.Desse modo, a alegação 

de que a vítima Isaías teria recebido ligações estranhas, antes dos fatos 

tratados na ação penal, não se mostram suficientes a ponto de se 

justificar o deferimento de medida pleiteada.Por essas razões, INDEFIRO, 

por ora, o pedido formulado neste incidente.Proceda à Serventia com as 

expedições necessárias para a realização da audiência instrutória nos 

autos da ação penal em apenso (Código 140914).Às providências.De 

Porto Alegre do Norte/MT para São Félix do Araguaia - MT, 23 de Maio de 

2018.DANIEL DE SOUSA CAMPOSJuiz em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 39264 Nr: 105-55.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Biogen Distribuidora de Medicamentos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo Santo Antonio - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Otavio Pereira da Mota 

Oliveira - OAB:21.841/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emília Borges de Sá - 

OAB:22134-B

 Autos ID N.º 39264

Vistos.

Biogen Distribuidora de Medicamentos Ltda., devidamente qualificada e 

representada nos autos, ingressou com a presente Ação de Cobrança, 

em face do Município de Novo Santo Antônio - MT, também devidamente 

qualificado e representado nos autos.

Os presentes autos foram autuados em 23/01/2014, transcorrendo, 

durante todo esse período, com sua regular instrução processual.

 Durante o trâmite processual, este Juízo determinou a intimação da 

Requerente para se manifestar e/ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção (fls. 70), a mesma permaneceu inerte conforme 

certidão de fls.72.

 Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

Preliminarmente, é de conhecimento que encontra-se em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no CPC/2015 o que dispõe o §3°, 

inciso IV, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo;

...

§3°. O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI 

e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o 

trânsito em julgado.”

Como se extrai dos autos, este Juízo determinou a intimação da 

Requerente para manifestar se ainda tinha interesse no prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção (fls. 70). Contudo, efetivada a intimação, a 

mesma não se manifestou (fls. 72).

Portanto, ultrapassado tempo considerável, devidamente intimado, a 

Requerente não teve o interesse de se manifestar para prosseguir com o 

feito, assim, deve ser considerado que a mesma não tem interesse no 

prosseguimento do feito, não se vislumbrando qualquer 

irregularidade/ilegalidade na extinção do feito.
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 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no §3°, inciso 

IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil/2015.

 Condeno a parte Requerente ao pagamento de custas processuais, caso 

existente, sem condenação em honorários advocatícios.

 Em havendo requerimento defiro o desentranhamento das peças que 

instruíram a inicial.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia - MT, 04 de outubro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 144041 Nr: 1340-18.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: lázaro Lopes, Altair Leonel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ananias Silva Shinkai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lázaro Lopes - OAB:2246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do respectivo 

Mandado.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52835 Nr: 1288-50.2012.811.0011

 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: João Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12685-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e itens 2.17.4.7 

da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação 

da parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA, sob pena de arquivamento, nos termos da 

C.N.G.C item 6.16.29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59746 Nr: 166-56.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos para cumprimento do disposto no 

artigo 1.010, 1º do Código de Processo Civil, intimação dos Apelados para 

apresentar(em) as contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51301 Nr: 806-35.2012.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cleuza Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Peichoto de Queiroz 

- OAB:109164, Marcelo Michel de Assis Magalhães - OAB:91045 MG

 Autos: 806-35.2012.811.0098

Código: 51301

Vistos.

Intimem-se a parte exequente para que, caso queira, manifeste-se nos 

autos a respeito da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada 

pelo requerido em 15 (quinze) dias [art. 218,§1º, CPC].

Decorrido tal prazo com ou sem manifestação, certifique-se e, após, 

voltem-me conclusos para deliberação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51422 Nr: 931-03.2012.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jorge Luis Carreiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:11.135, Lúcio Júnior Bueno Alves - OAB:15.733/MT, Luiz 

Gonçalves de Seixas Filho - OAB:15699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A, Nelson Paschoalotto - 

OAB:MT/8.530-A

 Autos: 931-03.2012.811.0098

Código: 51422

Vistos.

Notifique-se o Exequente para juntar a planilha de atualização dos valores 

disposto às fls. 105/107, no prazo de 15 (dias), tendo em vista que o 

referido cálculo, remota de 19/08/2014.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51734 Nr: 1229-92.2012.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeziel Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Davoglio de Arruda 

- OAB:16501-B, Diandro Ramos Lacerda - OAB:16337-O, Evandro 

Cesar Alexandre dos Santos - OAB:MT-13.431-A

 Autos: 1229-92.2012.811.0098

Código: 51734

Vistos.

Aportou-se aos autos a manifestação do Contador Judicial, à fl. 224, 

informando a impossibilidade de realização dos cálculos, ante a 

complexidade da matéria, com fundamento no art. 10, VI, da Lei 

8.814/2008.

Diante do exposto, INTIMEM-SE as Partes para, querendo, 

manifestarem-se no que entenderem de direito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53856 Nr: 400-43.2014.811.0098

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Rodrigues, Fernanda Marinho Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aureo Marcos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação das partes autora, para, querendo, manifestarem quanto a 

IMPUGNAÇÃO apresenta ao autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 62634 Nr: 252-90.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Vitor da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Aguarde-se o retorno das missivas expedidas para oitiva da testemunha 

Daniel de Brito Silva (fls. 79) e interrogatório do acusado Anderson Vitor 

da Silva.

Após as devoluções das missivas expedidas, devidamente cumpridas, 

dou por encerrada a instrução processual, abra-se vistas dos autos as 

partes para que apresentem as devidas alegações finais, iniciando pelo 

Ministério Público, respeitando-se o prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 62618 Nr: 242-46.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

 VARA ÚNICA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 24 de maio de 2018, às 10:40 horas.

Autos n°: 62618

PRESENTES: O Juiz de Direito, a representante do Ministério Público, o 

Advogado do réu.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foi procedido a inquirição das testemunhas 

Evandro, Joeliton, Raquel e João Victor. Registre-se que o(s) 

depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

 Dada a palavra ao Ministério Público: MM. Juiz, considerando a narrativa 

fática na exordial acusatória, bem como os depoimentos da vítima e 

testemunhas, o Ministério Público pugna pelo aditamento à inicial de forma 

a incluir o crime de ameaça tipificado no art. 147, do Código Penal.

DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Defiro o pedido de juntada de substabelecimento em 05 (cinco) dias.

Recebo o aditamento promovido pelo Ministério Público, sendo 

desnecessária a realização de nova audiência, com abertura de prazo 

para oferecimento de novo rol de testemunhas, visto que o delito de 

ameaça já estava descrito na inicial acusatória.

Declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes 

para memoriais finais, iniciando pelo Ministério Público.

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

Francis Raiane Kischner

Advogada

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58612 Nr: 2076-41.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ALDAIR MOSSINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de ADÁRIO CARNEIRO FILHO , Maria 

Dantas Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Reitero a decisão e concedo novo prazo, visto que a petição apresentada 

não apresentou qualquer informação a respeito de bens e rendas em 

nome da parte autora.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58742 Nr: 2124-97.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeitos os requisitos legais, recebo a inicial. Considerando-se que se 

trata de cumprimento de ato judicial que nomeou a parte como 

advogado(a) dativo(a), ante a inexistência da Defensoria Pública, concedo 

a gratuidade da justiça.

Intime-se (com envio dos autos) a Fazenda Pública para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Remetam-se os autos, conforme Convênio 09/2009 (envio para 

procuradoria) e art. 183, §1º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58740 Nr: 2123-15.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeitos os requisitos legais, recebo a inicial. Considerando-se que se 

trata de cumprimento de ato judicial que nomeou a parte como 

advogado(a) dativo(a), ante a inexistência da Defensoria Pública, concedo 

a gratuidade da justiça.

Intime-se (com envio dos autos) a Fazenda Pública para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.
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Remetam-se os autos, conforme Convênio 09/2009 (envio para 

procuradoria) e art. 183, §1º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58739 Nr: 2122-30.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeitos os requisitos legais, recebo a inicial. Considerando-se que se 

trata de cumprimento de ato judicial que nomeou a parte como 

advogado(a) dativo(a), ante a inexistência da Defensoria Pública, concedo 

a gratuidade da justiça.

Intime-se (com envio dos autos) a Fazenda Pública para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Remetam-se os autos, conforme Convênio 09/2009 (envio para 

procuradoria) e art. 183, §1º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58760 Nr: 2131-89.2018.811.0080

 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: SS, MSDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas pendentes, eis que defiro a gratuidade da justiça.

Os honorários advocatícios serão devidos nos termos do próprio acordo.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Oficie-se conforme requerido (com cópia da inicial e desta sentença).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58744 Nr: 2125-82.2018.811.0080

 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: MLPDS, PSSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeitos os requisitos legais, RECEBO A INICIAL E CONCEDO A 

GRATUIDADE.

A interdição pode ser promovida pelo cônjuge ou companheiro, pelos 

parentes ou tutores, pelo representante da entidade em que se encontra 

abrigado o interditando ou pelo Ministério Público e Defensoria Pública.

Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram 

a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o 

caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a 

incapacidade se revelou.

O requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas 

alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo.

Justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao 

interditando para a prática de determinados atos, tratando-se do caso 

concreto, conforme documentação acostada aos autos, a qual comprova 

os indícios de incapacidade da prática de atos da vida civil.

 Assim, desde já, CONCEDO O PEDIDO LIMINAR, conforme requerido, 

ressalvando a hipótese da prática de atos civis que ocasionem 

alienação/transação de bens e direitos em nome do interditando, visto que 

NECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EXPRESSA.

Lavre-se termo.

Intime-a pessoalmente.

 Cite-se o interditando, conforme art. 751 do Código Civil.

No momento da diligência, a Oficial de Justiça deverá constatar se o 

interditando detém condições de comparecer a este juízo, conforme 

preceitua o art. 751, §1º do Código Civil (deslocamento para entrevista), 

para que seja designada entrevista pessoal.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Com a vinda, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54240 Nr: 155-47.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, através de seu procurador, para que 

proceda com o recolhimento do valor da diligência da Sra. Oficial de 

Justiça, que deverão ser recolhidos mediante emissão de guia disponível 

no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> 

emissão de guias de diligência), devendo o comprovante da guia 

devidamente recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do 

mandado de Busca e Apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18926 Nr: 723-10.2011.811.0080

 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: LEOPOLDO RIPPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Pedro da Silva 

Machado - OAB:7459, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258MT

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, através de seu advogado, para que se 

manifeste sobre a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31041 Nr: 1069-24.2012.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Inacio Frizzo, ANDERSON FRITZEN 

FRIZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, Wilmar Jacob - OAB:15.810-A

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 
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intimar a parte Requerente, via DJE, na pessoa de seu Procurador, para 

que proceda com o recolhimento das custa e taxas judiciais equivalentes à 

sua cota, em conformidade com o Acordão e dos cálculos de fl. 173.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38062 Nr: 1506-60.2015.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 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$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta 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 Julmária Alves Lima, 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.: 56575 Nr: 1060-52.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTOVÃO FRANCIOLI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiane de Carvalho Burity - 

OAB:11.238-B/MT, GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - 

OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a Parte Autora, via DJE, na pessoa de seu 

advogado, para que proceda com o recolhimento da complementação da 

diligência desta Oficial de Justiça no valor de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta 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 Julmária Alves Lima, 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.: 46178 Nr: 728-22.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITOS FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA SOUZA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Autora , via DJE, por intermédio de seu advogado, para que 

providencia o pagamento da diligência da Sra. Oficial de Jusitiça no valor 

de R$ 30,00 (trinta reais), referente a dois atos. Devendo para tanto 

a c e s s a r  o  s í t i o  e l e t r ô n i c o 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos. 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.: 38550 Nr: 1747-34.2015.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SAMPAIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Autora , via DJE, por intermédio de seu advogado, para que 

providencia o pagamento da diligência da Sra. Oficial de Jusitiça no valor 

de R$ 30,00 (trinta reais), referente a dois atos. Devendo para tanto 

a c e s s a r  o  s í t i o  e l e t r ô n i c o 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos. 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.: 55560 Nr: 681-14.2018.811.0080

 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: RODOBENS BANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WG MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 58463 Nr: 2010-61.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elvis Afonso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 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).

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 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 
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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:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte REQUERENTE, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39250 Nr: 1454-67.2015.811.0079

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSAD, EAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE DE OLIVEIRA - 

OAB:21304, JANAILZA TAVEIRA LEITE - OAB:17577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Após, tornem os autos conclusos, com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49509 Nr: 2326-14.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO CARLOS GUILHERME, ANA LUCIA 

MOREIRA GUILHERME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO THADEU SEGURA 

PEREIRA - OAB:142198, Sandro Pissini Espindola - OAB:198040/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para DETERMINAR a devolução da Carta 

Precatória ao Juízo Deprecante, tendo em vista ausência de manifestação 

da parte requerente e do Juízo deprecante, sobre o recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, nos termos do art. 393 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51978 Nr: 3470-23.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TK Comercio e Representação de Produtos 

Agropecuarios TODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dercio Bolognini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoela Zamith de Andrade - 

OAB:GO 27.797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para determinar a devolução da Precatória ao 

Juízo deprecante, tendo em vista ausência de recolhimento de diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, nos termos do art. 393 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56777 Nr: 1810-57.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para o patrono da parte requerente manifeste 

acerca da COTA MINISTERIAL de ref. 10, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56066 Nr: 1506-58.2018.811.0079

 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: MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - 

OAB:21684/O, Jessika Christye San Martin Maciel - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria nº 31/2016-DF 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 retirada no seguinte link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, conforme certidão 

de referência 25, juntada em 22/05/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42738 Nr: 1246-49.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MARQUES RIBEIRO

 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 exequente 

para que atualize o valor do débito, visando atender o pedido de penhora 

BACENJUD requerido nas petições de ref. 21 e 30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42298 Nr: 1003-08.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON CARLOS NETO, Marcia Matins Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 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 exequente 

para se manifestar se há interesse no desentranhamento do Mandado de 

Citação para o requerido Ailton Carlos Neto, conforme requerido na 

petição de ref. 24. Caso positivo, providencie o deposito de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de 

Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, selecionando 

bairro: “ cidade Bom Jesus do Araguaia”, para que o Sr. Oficial de Justiça 

cumpra o mandado de Citação

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48203 Nr: 3022-34.2017.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS, EPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BARROSO VIARO - 
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OAB:, MARCELO BARROSO VIARO - OAB:13.290-A

 Certifio e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 18 de 

agosto de 2018, às 15h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51365 Nr: 838-71.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adadilson de Oliveira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Encerrada a instrução, saem os presentes intimados para apresentação 

de suas memoriais finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do artigo 403, § 3º do CPP. Cumpra-se. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50390 Nr: 448-04.2018.811.0052

 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: Wálber Tadeu Turini, Ercilene dos Santos Silva Turini

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:MT - 22398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487 do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os 

seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito.A demandante retornará a usar o nome de solteira, 

qual seja, “ERCILENE DOS SANTOS SILVA”.LAVRE-SE o termo de guarda 

definitiva.Condeno as partes ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, “pro rata”, nos termos do artigo 86, CPC, porém, 

no tocante à parte autora suspendo sua exigibilidade, pelo prazo legal, eis 

que beneficiária da Justiça Gratuita.EXPEÇA-SE o competente mandado de 

averbação ao Cartório de registro civil competente.Após o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE o vertente feito.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37687 Nr: 1006-78.2015.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PP, CLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilia Augusto de Oliveira 

Plaza - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido, para conceder a guarda 

definitiva do menor GUILHERME LANDER DE SOUZA PIRES, a requerente 

Sra. MARIA APARECIDA DE SÁ, avó paterna, devidamente qualificada nos 

autos. Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, incisos I, do CPC.LAVRE-SE termo de guarda definitivo. CONDENO a 

parte demandada nas verbas de sucumbência, porém suspenso à 

exigibilidade, uma vez que beneficiária da justiça gratuita.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.P.I.C.Transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO, 

com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39127 Nr: 420-07.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adadilson de Oliveira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O, Andre da Conceição Paiva - OAB:MT - 22398/O

 1. Diante da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca, NOMEIO para 

patrocinar a defesa do acusado neste ato, o doutor(a) advogado(a), Dr.

(ª)Amós Medeiros dos Santos, arbitro os honorários advocatícios no 

importe de 1,5(um e meio) URH, devendo a secretaria de vara expedir a 

respectiva certidão.

2. Mantenha-se os autos em gabinete para decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36704 Nr: 646-46.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Lopes Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O

 Pela MMª. Juíza foi proferido o seguinte: “Vistos, EM CORREIÇÃO.

 1. DEFIRO o pedido do advogado, CONCEDO prazo de 05(cinco) dias para 

juntada do substabelecimento.

2. HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha Ivan Oliveira de 

Arruda, tanto pela acusação quanto pela defesa.

3. Encerrada a instrução, saem os presentes intimados para apresentação 

de suas alegações finais, por memorial, no prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do artigo 403, § 3º do CPP.

 4. Cumpra-se. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46138 Nr: 1962-26.2017.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BHSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a seguinte decisão:

 “Vistos, etc.,

I – Acolho o pedido ministerial é para tanto faz constar o ano 2016, como 

correto na representação em desfavor do adolescente.

II – DETERMINO que oficie-se aos instituído de identificação criminal do 

Estado e nacional em Brasilia/DF para a juntada da folha de antecedentes 

do representado.

III – DETERMINO a juntada das certidão circunstanciada onde consta os 

atos infracionais do adolescente junto ao Cartório Distribuidor local.

IV - Após, juntada dos ofícios e certidões, dê-se vista ao Ministério 

Público.

V – Após, ABRO prazo de 03(três) dias para apresentação de defesa 

prévia.

 Saem os presentes devidamente intimados. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38388 Nr: 66-79.2016.811.0052

 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: Raquel dos Reis Cruz, TCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo, Lucivan Bispo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação de “Retificação de Registro Público” movida por 

TRANDELARIA CRUZ OLIVEIRA, devidamente representada por sua 

genitora RAQUEL DOS REIS CRUZ, ambas qualificadas nos autos, visando 

a retificação de seu nome no registro de nascimento.

A inicial veio instruída com os documentos necessários para o seu 

recebimento.

A exordial fora recebida à ref. 5, oportunidade em que se determinou 

vistas ao MPE para manifestação.

Instado, o MPE manifestou pela designação de solenidade (ref. 27).

Audiência realizada à ref. 72.
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A requerida peticionou suas alegações finais à ref. 75.

Vistas ao MPE, este manifestou favoravelmente à procedência da 

demanda (ref. 79).

Os autos vieram conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

O legislador facultou à interessada pela retificação, instruir o pedido 

apenas com documentos ou com indicação de testemunhas, sendo certo 

que, no vertente caso, a autora optou pela indicação de testemunhas.

 Em sede de audiência de instrução (ref. 72) foram inquiridas duas 

testemunhas e o depoimento pessoal da autora. Vejamos:

“Que o motivo de ter entrado com esta ação foi que desde pequena nunca 

a chamou por esse nome (Trandelária), sendo que era chamada de Lára. 

Argumenta que conforme ela foi crescendo e tomando conhecimento do 

nome começou a reclamar, dizendo que não gosta do nome. Que as 

reclamações começaram quando a mesma tinha entre 12 e 13 anos. 

Explica que o pai da adolescente que colocou esse nome, sendo que na 

época o mesmo bebia e usava drogas. Afirma que este nome não tem 

significado para a mesma, sendo que o ele acarretou em bullying à sua 

filha na escola. Esclarece que após a descoberta desses fatos resolveu 

procurar ajuda para trocar o nome de sua filha, afirmando a todo o 

momento que a adolescente não gosta e não aceita ele, sendo que se não 

conseguisse trocar o nome iria processar o próprio pai. Após conversar 

com o pai da garota o mesmo concordou em efetuar a alteração do nome 

da mesma. Que sua filha gosta de ser chamada de Thalita Rakel por ter 

encontrado o nome Talita na bíblia, argumentando que é chamada assim há 

vários anos. Que já foi na escola conversar com o diretor, mas o mesmo 

não pode chamar sua filha pelo nome que a mesma pretendia, já que não 

está assim “no papel”. Explica que o “K” no lugar do “QU” no sobrenome 

Rakel foi escolha da filha. Que o maior motivo a levar a troca de nome é o 

bullying na escola, já que é um nome constrangedor. Que além da família e 

das pessoas da escola todos a conhecem como Thalita Rakel.” 

(Testemunha Raquel dos Reis Cruz)

“Que a filha não gosta do próprio nome, pois fazem chacota do mesmo na 

escola. Que já faz tempo que ela mostrou o descontentamento com o 

nome, desde os 08 ou 09 anos. Explica que o mesmo a chamada de Dinda 

e às vezes de Trandelária, as outras pessoas a chamam de Trandelária. 

Afirma que a mesma gostaria de ser chamada de Thalita, e que não tem 

nenhuma objeção de a mesma ser chamada assim. Que o nome da mesma 

não tem significado especial, apenas escutou esse nome em algum lugar e 

gostou do mesmo.” (Lucivan Bispo de Oliveira)

“Que os colegas de escola colocavam apelidos na mesma como 

“Condenada” ou “Candelária”. Explica que gosta do nome Thalita Rakel. 

Relata que isso começou há 02 (dois) anos quando ainda morava no Pará. 

Afirma que seus amigos e sua família a chamam de Thalita desde quando 

pediu a sua mãe para trocar o nome. Enfatiza que sofre muito bullyng na 

escola.” (Trandelária Cruz Oliveira)

 Assim, ficou devidamente demonstrado o sofrimento da requerente e 

todos os aborrecimentos decorrentes da utilização de seu prenome, por 

ser este incomum e lhe traz frequentes constrangimentos.

Diante o exposto e na toada do parecer do Parquet, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão deduzida na inicial para, com fundamento no § 4º do art. 109 

da Lei n. 6.015/73 e art. 487, I do CPC, DETERMINAR seja procedida à 

RETIFICAÇÃO no assento de nascimento do Cartório de Paz e Notas da 

Comarca de Rio Branco – MT (Termo 5.711, Fls. 078, Livro 06-A), 

FAZENDO CONSTAR “THALITA RAKEL CRUZ OLIVEIRA” como nome 

legítimo e correto.

TRASLADE-SE o respectivo mandado de retificação, que ficará arquivado.

Outrossim, DETERMINO a expedição do pertinente mandado de retificação 

à contra entrega pela autora da Certidão Nascimento original.

Por oportuno, DECLARO EXINTO o feito com resolução do seu mérito, nos 

termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, 

porém, suspendo a sua exigibilidade, nos termos da Lei.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52358 Nr: 1342-77.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O

 Processo nº 1342-77.2018.811.0052 – Código 52358

Vistos em correição.

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de PAULO RICARDO DA SILVA, 

vulgo “TANANÁ”, por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos 

requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das 

hipóteses do art. 395 do CPP.

Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o comum e o rito, o ordinário.

Proceda-se com a CITAÇÃO do acusado, para responder à denúncia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na 

resposta, poderão arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

O acusado deverá ser advertido que, transcorrido o prazo acima, será 

decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que não 

será ouvido no processo, bem como não será intimados de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não for encontrado para intimações.

NO ATO DA CITAÇÃO, DEVERÁ O OFICIAL DE JUSTIÇA CERTIFICAR, 

ALÉM DO ATO DE OFÍCIO, SE OS RÉUS POSSUEM CONDIÇÕES 

FINANCEIRAS DE SE DEFENDEREM NO PROCESSO.

 DETERMINO a Secretaria deste juízo a apresentação de informações de 

antecedentes do acusado fornecida pelo Sistema Apolo.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação 

bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37181 Nr: 778-06.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O, Bruno Ricci Garcia - OAB:OAB/MT 15.078

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para informar nos autos, o n° da 

conta bancária para levantamento do valor excedente bloqueado, em 

cumprimento a r. decisão de ref. 41..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43646 Nr: 651-97.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Pereira de Freitas Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 651-97.2017.811.0052 – Código 43646

Vistos em correição.

Em detrimento aos serviços prestados pelo Dr. CÉSAR LUIZ BRANÍCIO DA 

SILVA, OAB/MT 28097, DEFIRO o petitório de ref. 110 e 111 e ARBITRO os 

honorários advocatícios no importe de 10 URH – R$ 8.965,06 com 

expedição imediata de certidão.

Dê-se VISTA ao Ministério Público para contrarrazoar o recurso 

apresentado à ref. 110.

De tudo cumprido e certificado, remetam-se os autos ao E. Tribunal de 
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Justiça de Mato Grosso, para apreciação/julgamento dos recursos 

interpostos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52358 Nr: 1342-77.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O

 Processo nº 1342-77.2018.811.0052 – Código 52358

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 12) onde informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. ANDRÉ CONCEIÇÃO 

PAIVA, OAB/MT n. 22398/0, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43657 Nr: 659-74.2017.811.0052

 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: Jonas Barbosa de Oliveira, Leiliane Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando petição à ref. 37 e ainda a existência de interesse de 

menor, DÊ-SE VISTA ao representante do Ministério Público.

Após, conclusos para decisão ou deliberação.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44700 Nr: 1206-17.2017.811.0052

 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: Maria Aurelina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DÊ-SE VISTA ao Ministério Público para manifestação acerca da certidão e 

documentos juntados à ref. 23, do ofício n.º 026/2018, (ref. 27), bem como 

do petitório à ref. 30.

Após, voltem-me os autos CONCLUSO para deliberação.

ÀS PRIVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46945 Nr: 2414-36.2017.811.0052

 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: Jaks Dias de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DÊ-SE VISTA ao Ministério Público para manifestação acerca dos 

documentos juntados à ref. 32 e 33, bem como do petitório à ref. 42.

Após, voltem-me os autos CONCLUSO para deliberação.

ÀS PRIVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50930 Nr: 678-46.2018.811.0052

 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: EdSF, LMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

Processo em segredo de justiça (art. 189, II do CPC).

Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do novo 

Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de 

revogação, nos termos da lei.

Considerando a existência de interesse de menor, DÊ-SE VISTA ao 

representante do Ministério Público.

Após, conclusos para decisão ou deliberação.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51426 Nr: 861-17.2018.811.0052

 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: CdSO, AAPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

Processo em segredo de justiça (art. 189, II do CPC).

Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do novo 

Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de 

revogação, nos termos da lei.

Considerando a existência de interesses de menores, DÊ-SE VISTA ao 

representante do Ministério Público.

Após, conclusos para decisão ou deliberação.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51469 Nr: 885-45.2018.811.0052

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: Elaine Bento Vittorazzi da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código 51469)

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte embargada para, querendo, manifeste-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos, conforme dispõe o art. 1.022, § 

2°, CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50479 Nr: 481-91.2018.811.0052

 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: RBDSC, GdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 

JUNIOR - OAB:MT - 21786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

Processo em segredo de justiça (art. 189, II do CPC).

Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do novo 

Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de 

revogação, nos termos da lei.

Considerando a existência de interesse de menores, DÊ-SE VISTA ao 

representante do Ministério Público.

Após, conclusos para decisão ou deliberação.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37244 Nr: 805-86.2015.811.0052

 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: UZ, RSZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:12052, LUCAS BARELLA - OAB:19537/O, Marcelo Barroso Viaro 

- OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o certificado à ref. 66 proceda-se com o desentranhamento 

dos documentos à ref. 64 e 65 a ser distribuído em ação própria, devendo 

ser instruído a inicial com cópia do termo do acordo, onde ficou 

convencionado o valor dos alimentos, e ainda cópia da sentença que 

homologou referido acordo (Título Executivo).

Após, cumpridas as formalidades legais, cumpra-se o ultimo paragrafo da 

sentença à ref. 50, ou seja, ARQUIVE-SE o presente feito.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37181 Nr: 778-06.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O, Bruno Ricci Garcia - OAB:OAB/MT 15.078

 Certifico e dou fé que não foi possivel proceder com a liberação do valor 

excedente ao necessario ao processo, conforme determinado na decisão 

de ref. 41, em virtude da ausência de informação acerca de conta para 

depósito do valor.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010207-21.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO JUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010207-21.2016.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: CICERO JUSTINO Parte Requerida: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE Senhor(a): CICERO 

JUSTINO. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da 

certidão juntada ao Id. 13372968, cuja copia segue anexa, no processo 

acima indicado. RIO BRANCO/MT, 24 de maio de 2018 Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-10.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010156-10.2016.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA 

NETO Parte Requerida: VIVO S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria , para, no prazo de 15 (cinco) dias, se manifestar acerca da 

expedição do Alvará Eletrônico juntado ao Id. 13359658, cuja copia segue 

anexa, no processo acima indicado. RIO BRANCO/MT, 23 de maio de 2018 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010218-50.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIDALVA LAET DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT0015085A (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 RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 
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processo: Processo: 8010218-50.2016.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: MARIDALVA LAET DE ABREU 

Parte Requerida: VIVO S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da expedição do 

alvará eletrônico juntado ao Id. 13360735, cuja copia segue anexa, no 

processo acima indicado. RIO BRANCO/MT, 23 de maio de 2018 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-74.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RIOLIPTO MADEIRAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000147-74.2017.8.11.0052 Valor causa: R$ 

24.555,72 Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Exequente: RIOLIPTO 

MADEIRAS LTDA - ME Parte Executada: TIM CELULAR S.A. Senhor(a): TIM 

CELULAR S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO, para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do 

valor do débito (calculo anexo) ou comprovar que já o fez, sob pena de 

incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 475 - J do 

Código de Processo Civil, assim como o advirta de que a decisão judicial 

transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, 

depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário? NCPC, art. 

517. Despacho/Decisão: Sentença anexa RIO BRANCO/MT, 23 de maio de 

2018 Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER 

PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, 

CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-55.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE BELMONTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000103-55.2017.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: AILTON FRANCISCO DE SOUZA 

Parte Requerida: TATIANE BELMONTE Senhor(a): AILTON FRANCISCO DE 

SOUZA. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da 

certidão juntada ao Id. 13373260, cuja copia segue anexa, no processo 

acima indicado. RIO BRANCO/MT, 24 de maio de 2018 Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-25.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA MATTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000008-25.2017.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: EDNEIA MATTOS DA SILVA Parte 

Requerida: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Senhor(a): EDNEIA MATTOS DA SILVA. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestar acerca do comprovante de pagamento juntado ao Id. 

13276597, cuja copia segue anexa, no processo acima indicado. RIO 

BRANCO/MT, 24 de maio de 2018 Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E 

INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000161-58.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARCELO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEUZA SANTOS DA ROCHA (EXECUTADO)

PEDRO LAURENTINO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS OAB - MG40343 (ADVOGADO)

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT0007963A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000161-58.2017.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: CARLOS MARCELO DE SOUZA 

Parte Requerida: EDILEUZA SANTOS DA ROCHA e outros Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca da avaliação juntada ao Id. 13228535, cuja copia segue 

anexa, no processo acima indicado. RIO BRANCO/MT, 24 de maio de 2018 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78549 Nr: 4281-27.2017.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hilda Maria Sturmer Gonçalves, Plinio 

Gonçalves, Ronan Jackson Costa, Rosa Mari Guimarães Godinho de 

Morais, Uira Bras Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evan Corrêa da Costa - 

OAB:8202/MT

 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 13 

de junho de 2018 às 13h45min.

Intime-se.

Ciência ao MPE e à Defensoria.
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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.: 63104 Nr: 1847-36.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Robert Amorim - 

OAB:6.610

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. 

Aguarde-se o cumprimento das cartas precatórias expedidas para 

inquirição das testemunhas.Incontinenti, após o retorno das missivas 

devidamente cumpridas, considerando que o réu está custodiado em 

unidade prisional da Comarca de Cuiabá, expeça-se carta precatória para 

seu interrogatório, fazendo-se constar a observação de se tratar de réu 

preso. Ciência ao Ministério Público e a defesa.Cumpra-se o determinado 

em audiência e nesta decisão. Às providências.Rosário Oeste/MT, 23 de 

maio de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69748 Nr: 2598-86.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Filho Hilário Cunha, Maria Idalina da 

Silva, Yasmin Regina da Silva Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA MARIELLY DA 

SILVA SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O, Nilton Marcos 

Nunes Pereira - OAB:15481

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, vejo que até o presente momento a 

defesa das rés Maria Idalina da Silva e Yasmin Regina não foi intimada 

para apresentar suas alegações finais, não tendo sido observado o que 

foi determinado na decisão de ref. 175, o que obstaculiza a prolação de 

sentença.

Desta forma, remetam-se imediatamente os autos com vista à Defensoria 

Pública, para que apresente as alegações finais das acusadas acima 

referidas, no prazo legal.

Após, façam os autos conclusos para sentença, com urgência.

Rosário Oeste-MT, 24 de maio de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81119 Nr: 1125-94.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley Shimizu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333

 Vistos.

 Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 354 do CPP.

Faça-se, pois, a intimação necessária, podendo a segunda via ou sua 

cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT, itens 2.7.7; 2.7.4; 1.16.1; 7.3.2 e 7.3.3, 

respectivamente.

Dessa forma, designo audiência para inquirição de testemunha para o dia 

13 de junho de 2018, às 14h15min.

Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

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.: 51754 Nr: 1921-95.2012.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFMM(, Fabiana Maria Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Benedito Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Ação de Alimentos c/c Alimentos Provisórios intenta pela 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO visando tutelar direito indisponível de 

LUIZ FERNANDO MARTINS MOREIRA, em desfavor de ADÃO BENEDITO 

MOREIRA, todos devidamente qualificados nos autos.

Inicial recebida, ocasião em que foram arbitrados alimentos provisórios, 

conforme decisão de fl.21.

O Requerido foi devidamente citado através de carta precatória, conforme 

certidão acostada na fl.88.

Apresentação de contestação, sem preliminares (fl.75/78).

 Impugnação à contestação, ocasião em que a Defensoria Pública do 

Estado pugnou pela realização de audiência de instrução e julgamento 

(fls.90/93).

Os autos vieram-me conclusos para saneamento.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Conforme se depreende dos autos, a matéria controvertida cinge-se à 

verificação da possibilidade econômica do requerido em prestar os 

alimentos à parte autora.

Posto isto, DECLARO O FEITO SANEADO.

Em que pese à parte exequente já tenha arrolado testemunhas, desde já, 

Intime-se a parte requerida para que, caso requeira, apresente o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar 

desta decisão.

As testemunhas devem comparecer independentemente de intimação, 

salvo demonstração de necessidade de intimação pelo juízo.

Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de 

junho de 2018, às 13h30min.

 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.: 60969 Nr: 971-81.2015.811.0032

 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: ARS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO BARUFI - 

OAB:OAB/MT 18.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Processo n.º 971-81.2015.811.0032Código n.º 60969Vara 

ÚnicaDECISÃOVistos.Cuida-se de Ação Ordinária de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens intentada por 

ADEMILSON RODRIGUES SILVA em desfavor de ROZANI CANDIDA, Narra 

a parte autora,que viveu em união estável com a parte requerida por 

aproximadamente 14 anos; que a longo da relação tiveram uma filha 

menor; que amealharam um imóvel avaliada em R$ 45.000,00 e um veículo 

automotor.Por sua vez, a parte requerida apresentou contestação onde 

confessa a existência de união estável, bem assim no que se refere aos 

bens móveis adquiridos na constância da união. Quanto ao imóvel, porém, 

refuta os argumentos da parte autora e afirma que pagou, por comum 

acordo, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor pela venda 

do bem em questão; que o veículo automotor permaneceu com a parte 

autora após a dissolução do laço afetivo.Impugnação à contestação à 

ref.16.É o breve relatório.Fundamento e decido.Partes legítimas e bem 

representadas.Pressupostos processuais de validade e existência da 
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relação processual presentes.À vista de tudo que dos autos consta 

DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a partilha 

de bens amealhados durante a constância da união.DEFIRO a produção de 

provas testemunhal conforme requerida pelas partes. No que cerne ao 

depoimento pessoal, não encontra amparo o pedido da requerida, uma vez 

tal prova somente pode ser formulada pela parte contrária. Entretanto, 

diante das peculiaridades do caso, entendo pertinente o depoimento 

pessoal da parte requerente como prova do juízo, conforme faculta o 

Código de Processo Civil.Indefiro, por não vislumbrar utilidade à resolução 

da contenda, a vistoria in loco do imóvel objeto da celeuma.As 

testemunhas devem comparecer independentemente de intimação, salvo 

demonstração de necessidade de intimação pelo juízo. As partes que 

prestarão depoimento pessoal devem ser intimadas pessoalmente para 

comparecer ao ato.Desde já, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 04 de junho de 2018, às 15h40min. Intimem-se.Cumpra-se,

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66120 Nr: 995-75.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Moura da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto de Almeida Gil - 

OAB:OAB/MT 7154

 Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta, DESIGNO audiênica admonitória 

para o dia 07 de junho de 2018 às 14h30min.

Intime-me.

Ciência ao MPE e à DPE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81876 Nr: 1693-13.2018.811.0032

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julimar Aparecido Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauri Guimarães de Jesus - 

OAB:6.595

 Ante o exposto, forte nos fundamentos alhures esposados, concedo a 

LIBERDADE PROVISÓRIA ao flagranteado JULIMAR APARECIDO MARTINS, 

com fundamento no artigo 350, do Código de Processo Penal, sujeitando-o 

às obrigações constantes desta decisão e as estabelecidas nos artigos 

327 e 328 do mesmo diploma legal. Por fim, infringindo, sem motivo justo, 

qualquer dessas obrigações ou praticar outra infração penal, será 

revogado o benefício.Sirva-se o presente como MANDADO, ALVARÁ DE 

SOLTURA e OFÍCIO, colocando-se o acusado em liberdade, salvo se por 

outro mot ivo est iver  preso.  Façam-se as in t imações 

necessárias.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.Ciência ao Ministério Público.Às providências.Rosário 

Oeste/MT, 22 de maio de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73354 Nr: 1586-03.2017.811.0032

 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: Lauro Bigliardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Vistos. Trata-se de ação para concessão de acréscimo de 25% 

(vinte e cinco por cento) sobre o valor do benefício, ajuizada por LAURO 

BIGLIARDI, em face do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS, alegando, para tanto, ter preenchidos os requisitos para a 

c o n c e s s ã o  d o  r e s p e c t i v o  p e r c e n t u a l  s o b r e  s u a 

aposentadoria.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. 

Devidamente citada, inclusive com carga/remessa dos autos, a autarquia 

previdenciária apresentou contestação (Ref.10).Impugnação à 

contestação (Ref.16).Na peça de defesa, a requerida alegou preliminar de 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, 

da Lei Federal n. 8.213/91.Com efeito, insta salientar que a prescrição aqui 

arguida é aquela que não atinge o fundo de direito, mas sim as prestações 

não reclamadas dentro de certo lapso de tempo, que vão prescrevendo 

em face da demora do beneficiário em requerê-las, especialmente porque 

atinente a relação de trato sucessivo. Nesse passo, postergo a análise da 

ocorrência ou não da prescrição, o que será feito com maior segurança 

no momento da prolação da sentença. Assim, não há preliminar a ser 

apreciada.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 acerca do percentual ora 

requerido. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias 

especifiquem se pretendem produzir outras provas, e no caso de 

requererem produção de prova testemunhal, que depositem o respectivo 

rol de testemunhas que deporão em juízo e que deverão comparecer 

independentemente de intimação, justificando a necessidade e utilidade 

para o processo, sob pena de indeferimento.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.: 58116 Nr: 2027-86.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Benedito de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que apresente planilha atualizada do 

débito para que sejam realizadas pesquisas junto ao sistema BACENJUD, 

a fim de localizar valores ou ativos financeiros em nome do executado.

Por oportuno, reitera-se que as intimações sejam feitas, exclusivamente, 

em nome Dra. CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/MT 11.877-A.

 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.: 80507 Nr: 788-08.2018.811.0032

 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: ELDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso intentada por EDERALDO LEMES 

DO PRADO em face de APARECIDA ANTÔNIA DE ALMEIDA PRADO, 

ambos já devidamente qualificados nos autos.

Analisando detidamente os autos, verifico que figura no polo ativo da 

presente ação o Gestor Judiciário desta Vara Única, o que impõe que este 

magistrado declarar-se suspeito para processar e julgar presente 

demanda. Isso porque, em que pese a inexistência de amizade ou 

inimizade íntimas, a função ocupada pelo serventuário em questão tem 

natureza de cargo em confiança, circunstância esta incompatível com o 

exercício pleno da jurisdição, notadamente para fim de obstar qualquer 

sentimento de parcialidade ou favoritismo nas partes autoras.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, 

DECLARO-ME SUSPEITO para processar e julgar o feito, razão pela qual 

DETERMINO a remessa dos autos ao meu Substituto Legal, o que faço com 

arrimo no art. 146, §1º do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Ciência ao MPE e à DPE.

Cumpra-se.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81958 Nr: 1740-84.2018.811.0032

 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: ZENILDA FÁTIMA FERREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diretor do Departamento Tributário do Municipio 

de Rosário Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA JOAQUIM MORAIS 

COSTA - OAB:18792/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Considerando que o polo 

passivo da ação deve ser preenchido também pela pessoa jurídica, e não 

somente pela autoridade coatora (já que a autoridade coatora, no 

mandado de segurança, é notificada para prestar informações, cessando 

sua intervenção, quando oferecidas estas, razão pelo qual a “legitimatio 

ad processum” para recorrer da decisão deferitória do “mandamus” é do 

representante da pessoa jurídica a que pertence o órgão supostamente 

coator - STF, AI nº 447.041–AgR; STJ, REsp 842.279/MA), intime-se a 

impetrante para que no prazo de 15 (quinze) dias emende a petição inicial, 

de modo a adequá-la no que se refere ao polo passivo, fazendo-se incluir 

a Fazenda Pública Municipal.Notifique-se a autoridade coatora para 

prestar informações no prazo de 10 (dez) dias (artigo 7º, inciso I, da Lei 

12.016/2009).Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, ao Ministério 

Público para parecer (art. 12, da Lei 12.016/2009).Intime-se.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.: 81233 Nr: 1205-58.2018.811.0032

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Paula Faustino da 

Silva - OAB:OAB/MT 15829-A, Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 Vistos.

Trata-se de Medida de Proteção pleiteada por APARECIDA ANTÔNIA DE 

ALMEIDA PRADO em face de EDERALDO LEMES DO PRADO, ambos já 

devidamente qualificados nos autos.

Analisando detidamente os autos, verifico que figura no polo passivo da 

presente medida o Gestor Judiciário desta Vara Única, o que impõe que 

este magistrado declarar-se suspeito para processar e julgar presente 

demanda. Isso porque, em que pese a inexistência de amizade ou 

inimizade íntimas, a função ocupada pelo serventuário em questão tem 

natureza de cargo em confiança, circunstância esta incompatível com o 

exercício pleno da jurisdição, notadamente para fim de obstar qualquer 

sentimento de parcialidade ou favoritismo nas partes autoras.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, 

DECLARO-ME SUSPEITO para processar e julgar o feito, razão pela qual 

DETERMINO a remessa dos autos ao meu Substituto Legal, o que faço com 

arrimo no art. 146, §1º do Código de Processo Civil.

Determino ainda que o Sr. Gestor se abstenha de impulsionar ou praticar 

qualquer ato neste processo ou em outros em que é parte ou interessado 

neste juízo.

Intime-se.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

Às providências.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85955 Nr: 751-15.2018.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA CRISTINA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ANTONIO GALDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA MARTINS HAUSCHILDT 

- OAB:21865/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A execução de pensão alimentícia fixada em sentença faz-se nos 

próprios autos do processo de conhecimento, e não em nova ação (CPC, 

artigo 531, § 2º).

 Dê-se baixa, pois, do presente feito na distribuição, INTIMANDO-SE a 

advogada constituída nos autos para que proceda conforme dispõe o 

artigo 531, § 2º, do CPC, de modo a promover o cumprimento da obrigação 

diretamente no processo em que foram fixados os alimentos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85964 Nr: 754-67.2018.811.0053

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISA PASCOAL CORREA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO 

LEVERGER, PREFEITO MUNICIPAL SR. VALDIR CASTRO , SECRETÁRIO DE 

OBRAS PÚBLICAS SR. IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva de 

Almeida - OAB:7355-A, ISABELLY FURTUNATO - OAB:21705/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em que pese a declaração da parte Requerente, descabível o deferimento 

do pedido de justiça gratuita.

Como se sabe, tal benefício se estende apenas àqueles necessitados, 

sem condições de arcar com pagamento das custas processuais sem 

haver prejuízo do seu sustento ou de sua família. Não é o que ocorre com 

a parte Requerente, que não comprova sua hipossuficiência, evidente que 

se mostra capaz de recolher as custas necessárias ao recebimento e 

processamento de sua pretensão.

No mais, cabia demonstrar, contabilmente, a sua impossibilidade de pagar 

a taxa judiciária exigida.

Tendo em vista que a parte Requerente somente alegou, e não comprovou 

sua insuficiência, INDEFIRO, pois, o pedido de assistência judiciária.

INTIME-SE a parte Requerente, na pessoa de seu advogado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (art. 290 

CPC/2015).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79539 Nr: 231-89.2017.811.0053

 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: ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref. 16: Cuida-se de petitório do Requerido Luiz Augusto França da Silva 

em que pugna pela realização da coleta de material para realização do 

exame de DNA através de Carta Precatória a ser expedida ao Juízo da 

Comarca de Sapezal/MT, local onde tem seu domicílio, uma vez que 

informa não ter condições financeiras de se deslocar para esta Comarca 

para sua realização.

Pois bem. Em que pese os motivos que fundamentam o pleito sejam 

legítimos, tem-se que a realização do exame, especificamente no que se 

refere à etapa de coleta de material genético, não pode ser feita em locais 

distintos pelo investigante e pelo investigado, haja vista inviabilidade 

técnica.

Há informações, prestadas pelo laboratório responsável pela realização 

do exame, que a coleta deve ser realizada simultaneamente nas partes 
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interessadas, sendo o material devidamente acondicionado e lacrado para 

então ser enviado à sede da entidade que realizada o mapeamento 

genético.

Diante disso, revela-se prejudicada a realização do referido exame 

através de carta precatória, razão pela qual INDEFIRO o pleito da parte 

requerida.

Por oportuno, DESIGNO o dia 23 de julho de 2018, às 13h00min para 

realização da coleta do material genético destinado a realização do exame.

INTIMEM-SE o investigado e a investigante, para que compareçam no dia e 

hora marcados.

Consigno que a ausência da parte Requerida ensejará a presunção de 

paternidade, de que trata a Súmula n.º 301 do colendo STJ.

Após o resultado, vistas ao MPE.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as devidas cautelas de estilo.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como Mandado/Carta 

Precatória/Ofício.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84457 Nr: 141-47.2018.811.0053

 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: HE PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GALVÃO DE FRANÇA, MARIA 

APARECIDA CECOLIN GALVÃO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOPES THEODORO - 

OAB:139970, Vinicius Kenji Tanaka - OAB:20773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Felicio Giocomini 

Rocco - OAB:246281, Natália Diniz da Silva - OAB:289 565

 Vistos etc.

Ref. 26: Tendo em vista o erro perpetrado e reconhecido pela parte 

requerente, RETIFIQUE-SE o mandado de averbação de Ref. 16, para que 

se proceda: (i) à baixa na averbação da matrícula n.º 5.495 do CRI local; e, 

(ii) à averbação da existência desta ação na matrícula n.º 5.945 do CRI 

local.

No mais, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para oitiva de 

testemunhas, para o dia 02.08.2018 às 13h30min.

As partes deverão trazer suas respectivas testemunhas 

independentemente de intimação (CPC, art. 455).

O não comparecimento das testemunhas ensejará a presunção de 

desistência em sua oitiva.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68714 Nr: 549-77.2014.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCY MARIA DA SILVA, KADS, MKADS, PHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU AMORIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINALDO JOSE DA ROSA - 

OAB:13036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo Angelo da Mata - 

OAB:10014

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

Cuida-se ação de alimentos ajuizada por Jucy Maria da Silva em face de 

Romeu Amorim da Silva, ambos qualificados nos autos.

Em audiência, o requerido informou que houve acordo entre às partes nos 

autos da execução de nº 551-13.2015.811.0053 (Cód. 71874).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Deflui-se dos autos que às partes transigiram nos autos da execução de 

alimentos de nº 551-13.2015.811.0053 (Cód. 71874). Tal acordo fora 

devidamente homologado naqueles autos e o processo extinto.

Desta feita, considerando que aquela execução é decorrente dos 

alimentos provisórios fixados nestes autos, infere-se a evidente perda de 

objeto, devendo ser extinta sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO, sem resolução de 

mérito, o presente processo movido por Jucy Maria da Silva em face de 

Romeu Amorim da Silva à luz do art. 485, IV, do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Dou esta por publicada em audiência. Dispensado o registro nos termos do 

Provimento nº 42/2008-CGJ.

Saem os presentes intimados.

Ao ARQUIVO.

Às providências”.

 Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Gabriel Feil 

Zanon), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72996 Nr: 1131-43.2015.811.0053

 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: ALAN OTÁVIO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CATENA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais de Souza Oliveira - 

OAB:20079/O, SÉRGIO DE FREITAS MORAES - OAB:21287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360, MARIA JOSE BOBATO SCHMITT - OAB:13.925

 Doutra banda, indefiro o pedido de realização de pericia técnica, haja 

vista estar amplamente delimitada a área objeto da lide pelos documentos 

trazidos aos autos, (mapas, memorial descritivo, fotos), tanto pela autora 

quanto pela ré.Desta forma, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 02 de agosto de 2018, às 15h30min.Às partes deverão no 

prazo comum de 10 (dez) dias apresentarem o rol das suas testemunhas 

(CPC, art. 357, § 3º e § 6º). Caberá aos patronos dos litigantes à intimação 

das suas respectivas testemunhas, nos termos do art. 455 do CPC.O não 

comparecimento das testemunhas na solenidade acarretará na presunção 

da desistência da sua oitivaIntimem-se as partes por seus advogados via 

DJE.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85590 Nr: 634-24.2018.811.0053

 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: ADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2018 às 12:30 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 45656 Nr: 227-62.2011.811.0053

 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: ARLY CABRAL, ARLINDO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERDEIROS DE PRUDENTE GONÇALVES DE 

QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Binotto Pereira - 

OAB:14396-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Fls. 120: Diante da informação de ausência de apontamento do bem 

perante o cartório de registro de imóveis, INTIME-SE a parte Requerente 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, traga aos autos registro de 

propriedade perante o INTERMAT, ou negatória de disponibilização de tal 

documento por parte do referido ente, sob pena de extinção processual 

pela ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV do 

CPC, haja vista tratar-se de documento fundamental para apreciação do 

pedido.

Às providências.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 77988 Nr: 1501-85.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA PRANTEL MANGIERI, ELIZABETH PRANTEL 

MANGIERI, CRISTINA PRANTEL MANGIERI E SILVA, ROBERTO LUIZ 

PRANTEL MANGIERI, IVONE PRANTEL MANGIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BARBIERI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADSON SOUZA NOBRE - 

OAB:15308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da informação do falecimento da parte Requerida (ref. 66), 

suspendo o presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, até que seja 

feita a habilitação necessária dos herdeiros, ou do espólio representado 

pelo inventariante, nos termos do art. 313, §1º, inciso I, do CPC.

CITEM-SE os herdeiros indicados pelo Autor (ref. 66).

Consequentemente, cancelo a audiência agendada para o dia 28/05/2018.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80002 Nr: 423-22.2017.811.0053

 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: JOELMA DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - OAB:12301, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA - OAB:19.848-MT/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

CITE-SE a parte requerida para apresentar defesa no prazo legal, 

consignando que sua inércia importará nos efeitos da revelia.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-43.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 24 de maio de 2018 

MARLY SAVASSA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-49.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK RENAN DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 24 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-92.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 24 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-51.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 24 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000709-80.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVELINE DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO SILVA OAB - MT0019123A (ADVOGADO)

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 24 de maio de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos
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Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85941 Nr: 589-62.2018.811.0039

 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: BENVENUTO SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

BRADESCO SEGUROS S/A., BANCO FINASA BMC S/A, BANCO BMG S/A, 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341

 Vistos., DETERMINO que o feito tramite com prioridade por se tratar de 

pessoa idosa, nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC e Estatuto do 

Idoso – Lei nº 10.741/2013.Ademais, da análise dos documentos juntados 

aos autos, bem como das razões apresentadas, entendo que a pretensão 

da parte Requerente deve ser deferida por estarem presentes os 

requisitos indispensáveis à concessão deste instituto, os quais se 

encontram previstos no artigo 300, §1° do Código de Processo Civil, quais 

sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Aquele, em razão do 

direito que, em tese, assiste a parte Requerente.Tenho que tais requisitos 

legais, no presente caso, encontram-se configurados, considerando que 

os elementos de convicção até então reunidos na contenda, denotam a 

probabilidade do direito, posto os descontos indevidos em conta do 

benefício previdenciário. Entrementes, nesta fase de cognição sumária, do 

alegado descompasso entre a inexistência do debito originário, 

circunstância que comandam o deferimento da tutela de urgência 

postulada na inicial. Coadunando com o entendimento profligado nesta 

decisão trago à colação os seguintes arestos. Isto posto, DEFIRO a 

concessão de liminar, inaudita altera parte, a fim de DETERMINAR a 

SUSPENSÃO dos valores descontados a título de empréstimo em conta da 

parte Requerente, até o término da presente ação ou ulterior deliberação 

deste Juízo. Oficie-se ao requerido, notificando-os ainda que tenham o 

prazo de 15 (quinze) dias para encaminhar a este Juízo resposta acerca 

do efetivo cumprimento da presente decisão.Por estar caracterizada a 

relação de consumo nos presentes autos, ensejando consequentemente a 

sua hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus da prova em favor do 

promovente, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor.Citem-se os requeridos, nos endereços constantes no pleito, 

para que se manifestem no prazo legal. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Intime-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de abril de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86542 Nr: 939-50.2018.811.0039

 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: GERSON DE ARRUDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEAN DOUGLAS APARECIDO 

VIEIRA COLARINO - OAB:22608/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado..A queima de fogos de artifícios contribui para a 

poluição ambiental, uma vez que milhares de partículas de dióxido de 

carbono são espalhadas pelo ar e, com isso, aumenta as emissões 

nocivas para a atmosfera; o foguete libera estrôncio, uma perigosa 

substância tóxica; os produtos químicos e metais pesados utilizados 

contaminam a água para o abastecimento, poluem cursos d'água e o solo. 

De igual forma, o material utilizado para fazer os fogos é dificilmente 

reciclável, pois as substâncias tóxicas dificultam o processo.Importante 

atentar que, tais materiais além de poluir o meio ambiente e causar vários 

danos aos animais domésticos e silvestres também afetam pessoas 

especiais, autistas, idosos, cardíacos, convalescentes, crianças e geram 

transtornos psicológicos para aqueles que têm alguma espécie de trauma 

ligado a bombas e barulhos altos.Intime. Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81546 Nr: 3191-60.2017.811.0039

 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: ELZA REZENDE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA AUTORA, PARA MANIFETAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70880 Nr: 1565-40.2016.811.0039

 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: B. V. FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO EDSON MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA AUTORA, PARA MANIFETAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77830 Nr: 1222-10.2017.811.0039

 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: OXB, MXB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CXB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53953 Nr: 1724-85.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL TOFOLI SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALVA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352, EDINEIA PERAL DA SILVA - OAB:16884, RUY GUILHERME 

PERAL DA SILVA - OAB:OAB/MT 16.880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:17095/B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS ÁS FLS 158/164, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13548 Nr: 1262-75.2006.811.0039

 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: CELSO DONIZETI DE ANDRADE JUNQUEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A. (NOVA 

DENOMINAÇÃO DO BANCO FINASA BMC S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A e 7657-B, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA INFORMAR DATA, 

HORARIO E LOCAL DA PERICIA A SERESM REALIZADOS PELO PERITO, 

OU SEJA, DATA SERA REALIZADO NO DIA 25/06/2018, HORÁRIO 

14H30MIN LOCAL AV RUBENS DE MENDONÇA Nª 1.856, ED OFFICE 

TOWER, SALA 1403 BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE, CUIABA –MT.

REAL BRASIL CONSUTORIA – LTDA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56308 Nr: 1192-77.2014.811.0039

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER PERUCHI DE MATOS 

- OAB:9865/MT

 AUTOS Nº 1192-77.2014.811.0039

CÓDIGO 56308

Vistos.

 Considerando o acordo referendado pelas partes às fls. 161/162, vistas 

ao Ministério Público para manifestação.

 Após, voltem-me conclusos.

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.: 53241 Nr: 1027-64.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER RICCI DA SILVA

 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 1027-64.2013.811.0039

CÓDIGO 53241

Vistos.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por EDER RICCI DA 

SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

Alvará de Autorização de pagamento à fl. 235.

Manifestação do patrono da parte autora à fl. 236.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização à fl. 235, bem como a manifestação de fl. 236, 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.

Por fim, comunique-se a parte vencedora 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.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

Publique-se.

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.: 21088 Nr: 1271-32.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE MARIA MARTINS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 AUTOS Nº 1271-32.2009.811.0039

CÓDIGO 21088

Vistos.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por DIRCE MARIA 

MARTINS CARVALHO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Alvarás de Autorização de pagamento às fls. 255/256.

Manifestação do patrono da parte autora à fl. 257.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização às fls. 255/256, bem como a manifestação de fl. 

257, 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.

Por fim, comunique-se a parte vencedora 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.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

Publique-se.

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.: 73722 Nr: 2989-20.2016.811.0039

 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: GUICHE VIRTUAL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVANIR BATISTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO SANTANA CANÇADO 

RIBEIRO - OAB:OAB/MG 121.927, JULIA SOUZA CORREA - OAB:157231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 AUTOS Nº. 2989-20.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 73722.

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO em que GUICHÊ VIRTUAL 

SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. move em desfavor de ADEVANIR 

BATISTA DE ALMEIDA, todos devidamente qualificados.

 Juntou os documentos.

Às ref. 42, foi determinada a intimação do embargante para que, 

manifestasse acerca do agravo de ref. 34.

Segundo a certidão do senhor Gestor Judiciário, às ref. 40, informando 

que embora devidamente intimada, a parte embargante nada manifestou 

nos autos.

É síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Embora devidamente intimada, conforme certidões de fls.24 e 33 dos 

autos, a parte autora quedou-se inerte às determinações exaradas por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 564 de 588



parte deste juízo, sendo, assim a extinção do presente feito é medida que 

se impõe.

Pelo exposto, ante a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais.

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

baixas e anotações de necessárias.

 Publique-se.

Intime-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): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53953 Nr: 1724-85.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL TOFOLI SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALVA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352, EDINEIA PERAL DA SILVA - OAB:16884, RUY GUILHERME 

PERAL DA SILVA - OAB:OAB/MT 16.880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:17095/B

 Autos nº: 1724-85.2013.811.0039.

Código nº: 53953.

Vistos.

Defiro o petitório retro, razão pela qual determino que expeça-se oficio ao 

Cartório de Registro local, para que anote a existência da lide nas 

matriculas indicadas em petição de fls 150.

Após, determino que proceda com a avaliação judicial dos referidos 

imóveis.

Com a vinda do laudo de avaliação, intimem-se as partes para que se 

manifestem, no prazo igual de 05 (cinco) dias.

 Expeça-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.: 52919 Nr: 690-75.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REJANE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO FRANCISCO HONORATO DA SILVA

 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: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 PROCESSO Nº: 690-75.2013.811.0039

CÓDIGO: 52919

Vistos.

Remetam-se os autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se, tendo em vista o petitório de fl. 668.

Com a juntada da manifestação, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-lhes que o silêncio 

será interpretado como concordância ao numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

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.: 78146 Nr: 1368-51.2017.811.0039

 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:

 Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, cumulada com Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do Autor o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial (fls. 

05/55), cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, 

devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima 

citado.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre 

o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se ofício ao DETRAN-MT, comunicando o teor 

desta sentença, de forma que o Autor consiga alienar o veículo descrito 

na inicial a terceiros.Preclusas as vias recursais, pagas as custas e 

inexistindo requerimento para cumprimento deste comando judicial no 

prazo legal, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. 

C.São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de abril de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86511 Nr: 930-88.2018.811.0039

 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: ODETE LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 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:8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ODETE LOPES DA SILVA, 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 e tutela de urgência.

Sustenta, em apertada síntese, que a parte requerente possui 60 

(sessenta) anos de idade, e que quando se casou no ano de 1984, já 

residia e trabalhava na zona rural e, em junho de 1986, passou a exercer 

atividade urbana até o mês de junho de 2002.

Narrou que voltou a residir e trabalhar na zona rural no mês de 07/2002 

até o início de 2011 e, no mesmo ano, a autora passou a residir nesta 

cidade e contribuir para o RGPS – Regime Geral da Previdência Social – 

até julho de 2017, na qualidade de segurado facultativo, dona de casa de 

baixa renda.

 Requer que seja julgada totalmente procedente a presente ação para que 

seja condenada a parte requerida a restabelecer o benefício de 

aposentadoria por idade hibrida em favor da parte autora.

É o breve relato.

 Decido.

Da assistência judiciária gratuita.

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, observo que a parte 

autora comprovou no presente momento não possuir condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, sobretudo pelo fato de o requerente não possuir renda fixa.

 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 

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.
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Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 23 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73942 Nr: 3096-64.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WLT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FERREIRA DE MELO - 

OAB:5959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta e, para tanto MINORO a pensão alimentícia outrora 

fixada por este juízo para o patamar de 54% (cinquenta e quatro por 

cento) do salário mínimo vigente. Oficie-se a instituição empregatícia do 

requerente acerca da redução do valor fixado a título de pensão 

alimentícia, a qual deverá ser cumprida na próxima folha de pagamento. 

Notifique-se o Ministério Público.Após, com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-seRegistre-se 

(art. 317, § 4º Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI). Intime-seCumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos-MT, 17 de novembro de 2017.Lílian Bartolazzi LaurindoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53465 Nr: 1257-09.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO FELICIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16.168-A, MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA 

- OAB:150793-B/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1257-09.2013.811.0039

CÓDIGO 53465

Vistos.

 Defiro a retirada da restrição judicial do bem móvel em nome da parte 

requerida (fls.76/77).

No mais, DETERMINO a remessa ao arquivo definitivo dos autos, com as 

anotações e baixas de estilo.

Expeça-se o necessário.

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): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 86542 Nr: 939-50.2018.811.0039

 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: GERSON DE ARRUDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEAN DOUGLAS APARECIDO 

VIEIRA COLARINO - OAB:22608/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA – Lei n. 8.069/90 - ajuizada por GERSON DE ARRUDA 

SOARES, cujo pedido é a expedição de ALVARÁ JUDICIAL DE 

AUTORIZAÇÃO para a realização, em caráter episódico, de evento 

denominado “GINKA MOTOS", que afirma ser um evento de gincana 

educativa destinado a jovens, com o escopo de instruir a todos motoristas 

e pilotos a transitar prudentemente, cujas taxas, custas e despesas 

processuais foram pagas/adimplidas na data de hoje - Ref. 8 - e, portanto, 

DETERMINO o regular prosseguimento, ou seja, cientifique o(a) 

representante do Ministério Público, uma vez que verifico hipótese do art. 

82 e ss. do CPC/NCPC art. 178 e ss., assim como porque há interesse de 

incapaz – NCPC, art. 698 -, em que há necessidade de 

atuação/intervenção do(a) representante do Ministério Público como fiscal 

da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação pessoal por carga, remessa 

ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 

183, § 1º, para que intervenha como fiscal da ordem jurídica.

Ademais, uma vez que exíguo o prazo para manifestação e decidir até o 

dia do evento, desde já esclareço o requerente da necessidade de seguir 

o que determina a Portaria da Infância e Juventude da Comarca de São 

José dos Quatro Marcos-MT, juntada em anexo, assim como que a 

necessidade de autorização, mediante alvará judicial, somente ocorre 

quando da entrada e permanência de criança ou adolescente, 

desacompanhada dos pais ou responsável em bailes ou promoções 

dançantes, boates ou congêneres – Lei n. 8.069/90, art. 149, I, “b” e “c” -, 

sendo prescindível caso o realize apenas para os maiores de 18 (dezoito) 

anos ou todos os menores estejam devidamente acompanhados – Lei n. 

8.069/90, art. 149, I.

Outrossim, o organizador do evento deve se ater, igualmente, às normas 

do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n. 8.069/90 -, especialmente 

o art. 243, Lei n. 9.294/1996 – proibição de venda a menores de 18 

(dezoito) anos cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer 

outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco - e Leis Estaduais n. 

7.620/2002 - proíbe a venda de bebidas que contenham componentes 

energéticos a menores de 18 (dezoito) anos – e n. 9.791/2012 - 

estabelece sanções pela venda, oferta, fornecimento e entrega de bebida 

alcoólica, ainda que gratuitamente, a menor de 18 (dezoito) anos de idade 

e dá outras providências -, bem como o Decreto Estadual n. 1.588/2013 - 

regulamenta a Lei n. 9.791, de 27 de julho de 2012, que estabelece, no 

Estado de Mato Grosso, sanções pela venda, oferta, fornecimento e 

entrega de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de 18 

(dezoito) anos de idade, e dá outras providências e será responsabilizado 

por eventual ABUSO NO USO DE INSTRUMENTOS SONOROS, caso realize 

o evento em ambiente aberto e sem acústica ou isolamento para o som, na 

zona urbana em que há crianças e adolescentes residindo, ou seja, 

deverá providenciar que o VOLUME permaneça em intensidade que não 

cause perturbações sonoras abusivas de qualquer natureza, sem prejuízo 

do direito de vizinhança com o uso normal da propriedade e a garantia ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Cabe ressaltar, ainda, que, quanto à utilização de fogos de artifícios e 

artefatos pirotécnicos com ruídos sonoros, tal prática causa impactos ao 

meio ambiente notadamente ao bem-estar dos animais, uma vez que 

podem apresentar crises convulsivas, choques anafiláticos, paralisia de 

membros e até mesmo hemorragias, diante do estresse a que são 

submetidos pela forte poluição sonora. Os animais “de rua” que são 

fragilizados pelo abandono e inúmeras formas de maus-tratos ficam 

desnorteados e tentam buscar abrigos e, na maioria das vezes, acabam 

atropelados. Sendo certo que, o barulho causado por espetáculos desta 

natureza resulta em maior prejuízo aos animais por terem uma 

sensibilidade auditiva muitas vezes superior ao humano.

Nesse viés, não se pode olvidar que a Constituição da República de 1988 

reconheceu o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como 

um direito fundamental de terceira dimensão e/ou geração, e, portanto, 

direito de solidariedade ou fraternidade, o qual ultrapassa os interesses do 

indivíduo para alcançar toda a coletividade.

A Constituição Federal no tocante ao meio ambiente hígido e saudável 

dispõe que “Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 

e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 1° – Para 

assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (...) VII- 

proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 

espécies ou submetam os animais à crueldade”.

Igualmente, assevera a Constituição do Estado de Mato Grosso:

“Art. 263 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
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impondo-se ao Estado, aos Municípios e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

Parágrafo único Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 

Estado: (…) IX - proteger a fauna e a flora, assegurando a diversidade 

das espécies e dos ecossistemas, vedadas, na forma da lei, as práticas 

que coloquem em risco sua função ecológica e provoquem a extinção de 

espécies ou submetam os animais à crueldade.

A queima de fogos de artifícios contribui para a poluição ambiental, uma 

vez que milhares de partículas de dióxido de carbono são espalhadas pelo 

ar e, com isso, aumenta as emissões nocivas para a atmosfera; o foguete 

libera estrôncio, uma perigosa substância tóxica; os produtos químicos e 

metais pesados utilizados contaminam a água para o abastecimento, 

poluem cursos d'água e o solo. De igual forma, o material utilizado para 

fazer os fogos é dificilmente reciclável, pois as substâncias tóxicas 

dificultam o processo.

Importante atentar que, tais materiais além de poluir o meio ambiente e 

causar vários danos aos animais domésticos e silvestres também afetam 

pessoas especiais, autistas, idosos, cardíacos, convalescentes, crianças 

e geram transtornos psicológicos para aqueles que têm alguma espécie de 

trauma ligado a bombas e barulhos altos.

Intime. Cumpra.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71579 Nr: 1971-61.2016.811.0039

 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: AMDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:18777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 1971-61.2016.811.0039 Cód. 71579

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: ANA MARIA DOS SANTOS DA SILVA

PARTE REQUERIDA: JULIA DOS SANTOS

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

 DECISÃO/DESPACHO: Vistos.

Trata-se de Pedido de Substituição de Curador proposta por Ana Maria 

dos Santos da Silva em face de Julia dos Santos, todos devidamente 

qualificados nos autos. Consta que o atual curador da interditada veio a 

falecer, pugnando assim pela substituição da cutela removendo Sr. Nilson 

Norato e incluindo a Sra. Ana Maria dos Santos da Silva. Em referência nº. 

38, foi juntado o Laudo Psicossocial. Instado a se manifestar o Ministério 

Público, pugnou pelo deferimento do pedido. Vieram os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e Decido. Alega a requerente, em síntese, que 

o curador da interditada faleceu, sendo que atualmente é quem exerce de 

fato a curatela é a Sra. Ana Maria dos Santos da Silva. Considerando que 

o laudo psicossocial considerou apta a Sra. Ana Maria a obter a curatela 

de sua irmã, vejo que o pedido merece acolhimento, advertindo-a que esse 

múnus representa também a necessidade de prover todos os cuidados 

pessoais da interditada e, no caso versando, de acordo com o relatório da 

requerente, diante de suas condições pessoais, certamente atenderá aos 

interesses da interditada, possibilitando, acima de tudo, assistência e 

proteção. Ante o exposto, e em consonância com o parecer do Ministério 

Público, DEFIRO o pedido para que se proceda a SUBSTITUIÇÃO da 

curatela para a Sra. Ana Maria dos Santos da Silva. Expeça-se o 

respectivo termo, nos moldes do artigo 759 do Código de Processo Civil. 

Comunique-se a substituição da curatela ao Cartório de Registro Civil 

competente e publique-se na imprensa local e no órgão oficial por 03 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias, devendo constar no edital o nome da 

interdita e de seu curador, a causa da interdição e os limites da curatela, 

tudo nos termos do art. 755, do Código de Processo Civil. Expeça-se o 

necessário. Após, arquive-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 04 de abril de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini. 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, estagiária, digitei.

São José dos Quatro Marcos - MT, 16 de maio de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72864 Nr: 2593-43.2016.811.0039

 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: HDI SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CLEITON BARATELA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SILVA SOUZA - 

OAB:19895/O

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO DA AUTORA, PARA QUE PROVIDENCIE A 

RETIRADA DA CARTA PRECATORIA NA SECRETARIA DA VARIA ÚNICA, 

PARA SEREM DISTRIBUIDA NO JUIZO DEPRECADO, E POSTERIORMENTE 

APRESENTAR COMPROVANTE DE DISTRIBUIÇÃO DA MESMA. NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72205 Nr: 2257-39.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL GAZIN 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA PATRÍCIA FIGUEIRA PALERMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO DA AUTORA, PARA QUE PROVIDENCIE A 

RETIRADA DA CARTA PRECATORIA NA SECRETARIA DA VARIA ÚNICA, 

PARA SEREM DISTRIBUIDA NO JUIZO DEPRECADO, E POSTERIORMENTE 

APRESENTAR COMPROVANTE DE DISTRIBUIÇÃO DA MESMA. NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16125 Nr: 1899-89.2007.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LOPES MERIZIO, ELIDIO MERIZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CÉSAR LOPES PIVA - 

OAB:MT 9715-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO DA AUTORA, PARA QUE PROVIDENCIE A 

RETIRADA DA CARTA PRECATORIA NA SECRETARIA DA VARIA ÚNICA, 

PARA SEREM DISTRIBUIDA NO JUIZO DEPRECADO, E POSTERIORMENTE 

APRESENTAR COMPROVANTE DE DISTRIBUIÇÃO DA MESMA. NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 76871 Nr: 768-30.2017.811.0039

 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: JULIANA GOMES VALÊNCIO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, CLEUZA APARECIDA 

PERUCHI DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Autos nº 768-30.2017.811.0039

Código nº 76871

Vistos.

Considerando a manifestação juntada pelo Advogado Alan César da Costa 

à Ref. 45 e, após análise dos autos, verifica-se que não consta 

procuração nos autos da requerente outorgando poderes para que o 

citado Advogado manifeste neste processo.

 Por esta razão, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com a juntada de procuração.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67309 Nr: 275-87.2016.811.0039

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY APARECIDO MARTINS 

FERREIRA - OAB:21095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 Autos nº. 275-87.2016.811.0039.

Código nº. 67309.

Vistos.

Considerando a juntada da contestação em referência nº. 42, intime-se a 

parte requerente para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

Intima-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.: 84372 Nr: 4598-04.2017.811.0039

 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: ENEDIO DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELLEN MENEZES BARRANCO - 

OAB:15667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 AUTOS Nº 4598-04.2017.811.0039

CÓDIGO Nº 84372

Vistos.

Considerando contestação da parte requerida diante o não 

comparecimento em audiência de conciliação, DESIGNO audiência de 

Instrução e Julgamento para 09 de outubro de 2018, às 15h00min.

Intimem-se as partes quanto à designação da presente solenidade.

Às providências.

Cumpra-se

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86498 Nr: 921-29.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PRFDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 921-29.2018.811.0039

CÓDIGO Nº 86498

Vistos.

Considerando certidão de ref. 27, intime-se a parte autora, na pessoa do 

seu patrono, para que no prazo de 15 (quinze) dias informe novo 

endereço do requerido.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86501 Nr: 924-81.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 924-81.2018.811.0039

CÓDIGO Nº 86501

Vistos.

Considerando certidão de ref. 23, intime-se a parte autora, na pessoa do 

seu patrono, para que no prazo de 15 (quinze) dias informe novo 

endereço do requerido.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55901 Nr: 893-03.2014.811.0039

 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: MLMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE DE LAET E SOARES - 

OAB:6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CASTRO DA SILVA - 

OAB:18158 MT

 AUTOS Nº893-03.2014.811.0039

CÓDIGO 55901

Vistos.

 Cumpra-se na integralidade o disposto na decisão proferida em audiência 

à fl. 161.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15392 Nr: 1096-09.2007.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1096-09.2007.811.0039 - cod. 15392

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS CHAVES

INTIMANDO(A, S): Executados(as): José Carlos Chaves, Cpf: 

30091276691 Filiação: , brasileiro(a), Endereço: Rua Dom Vital, 257, 

Bairro: Anchieta, Cidade: Belo Horizonte-MG

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$ 328,69 

(trezentos e vinte e oito reais e sessenta e nove 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 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, 24 de maio de 2018..

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82923 Nr: 3904-35.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 19919/0

 Termo Circunstanciado nº. 3904-35.2017.811.0039

 Código 82923

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Vistos.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato 

MARCELO LOPES DOS SANTOS, nos termos do art. 74, caput, c/c art. 76, 

ambos da Lei nº 9.099/95.

Do mais, aguarde-se o cumprimento da aludida transação penal, após, 

certifique-se a escrivania se houve ou não o cumprimento integral da 

obrigação que foi imposta ao autor do fato e, na sequência, vista ao 

Ministério Público.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de novembro de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79334 Nr: 1979-04.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUÍZ CARLOS SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:MT 10.041

 Termo Circunstanciado nº. 1979-04.2017.811.0039

 Código 79334

 Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Vistos.

Trata-se de termo circunstanciado instaurado em desfavor de LUIZ 

CARLOS SILVA FERREIRA, visando apurar a prática, em tese, da 

contravenção penal prevista no artigo42, III, da Lei das Contravenções 

Penais.

Em análise aos autos, consta que o autor do fato acima citado aceitou a 

proposta de transação penal feita pela douta Promotora de Justiça, tendo 

cumprido devidamente com a obrigação que foi acordada , conforme 

comprovantes anexos aos autos.

É o relatório.

 Decido.

Isso posto, tendo em vista que o autor do fato cumpriu integralmente com a 

obrigação assumida, por analogia, ao disposto nos artigos 84 e artigo 89, 

§ 5º, ambos da Lei 9.099/95, DECLARO extinta a punibilidade de LUIZ 

CARLOS SILVA FERREIRA, em relação ao fato “sub judice”, não 

implicando este “decisum” em obstáculo à propositura de eventual ação 

civil com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP c/c art. 92).

Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

 P. R. I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 16 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86728 Nr: 1012-22.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240

 Vistos etc.,

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo de composição dos danos, celebrado entre a vítima e 

autor dos fatos à fl. 30, nos termos do art. 74,da Lei nº 9.099/95.

Assim, conforme previsão contida no parágrafo único do artigo acima 

indicado, a presente sentença acarreta a renúncia ao direito de queixa ou 

representação, pelo que DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do fato 

imputado à JEFFERSON ALVES DE SOUZA, com fulcro no disposto no art. 

107, inciso V, do Código Penal, por conseguinte, determino o arquivamento 

do presente procedimento, sem prejuízo do disposto no art. 28 do Código 

de Processo Penal.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17816 Nr: 997-05.2008.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO TUBARÃO LTDA - ME, MILTON 

RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR JOSÉ DE JESUS

 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:

 Autos nº. 2008/244

Código n°. 17816

Vistos.

 Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Supermercado Tubarão-ME 

e Milton Rodrigues da Silva em face de Devanir José de Jesus, todos 

devidamente qualificados.

 O exequente peticionou em fl.129-131 pugnando pela consulta via 

Renajud para fins de inserção de penhora e avaliação de veículo.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

O sistema Renajud é um sistema on-line de restrição judicial de veículos 
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criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário 

ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta eletrônica 

permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro 

Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de 

restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas 

condenadas em ações judiciais — http://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud.

Assim, por entender que existe embasamento legal para acolher o 

requerimento apresentado pela parte exequente, e adotando as medidas 

judiciais cabíveis DEFIRO a restrição judicial de veículo gravado em nome 

da parte executada pelo sistema RENAJUD.

Informo, por oportuno, que ao deferir a restrição e consulta ao Sistema 

Renajud, assim restou efetuado:

a) Bloqueio em relação ao veículo YAMAHA/YBR 125K de placa NJH2140. 

Foi inserida a Restrição Total (circulação);

Intimem-se as partes via DJE, devendo ser observado com relação ao 

executado o previsto no art. 841, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil 

no prazo de 10 (dez) dias nos moldes do art. 847, Código de Processo 

Civil.

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.: 17816 Nr: 997-05.2008.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO TUBARÃO LTDA - ME, MILTON 

RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR JOSÉ DE JESUS

 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 ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS ÁS FLS 134, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23322 Nr: 946-23.2010.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARA CHAVES DE OLIVEIRA

 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:

 Vistos.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 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, §1º 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, 15 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19625 Nr: 2808-97.2008.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTASSO & CIA. LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DA SILVA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 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, §1º 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, 15 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17355 Nr: 513-87.2008.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO TUBARÃO LTDA - ME, MILTON 

RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNARA RIBEIRO DE ALMEIDA OLIVEIRA

 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:

 Vistos.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 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, §1º 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, 15 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 4663 Nr: 322-86.2001.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CLEMENTINO DE CALDAS, GILBERTO 

CARVALHO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EWERSON DUARTE DA COSTA - 

OAB:4842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 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, §1º 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, 15 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23200 Nr: 823-25.2010.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCILIA MOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYARA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA, EDNARA 

RIBEIRO DE ALMEIDA OLIVEIRA

 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:

 Vistos.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 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, §1º 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22036 Nr: 2215-34.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TULIPAS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PERFUMES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA JULIANA DE CASTRO PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 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, §1º 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20651 Nr: 802-83.2009.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANAKA REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 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, §1º 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20429 Nr: 601-91.2009.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. B. PERUCHI-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉIA CONCEIÇÃO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 
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EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, §1º 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20415 Nr: 558-57.2009.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS VITAL -ME, MARILZA MOLINA DA 

SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DA SILVA CÂNDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 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, §1º 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19616 Nr: 2823-66.2008.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTASSO & CIA. LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 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, §1º 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19255 Nr: 2530-96.2008.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARQUIORETO DA ROCHA & SANTOS LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDE DE ABREU VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 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, §1º 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19085 Nr: 2213-98.2008.811.0039

 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: ROSVIDA WINCK YAMAMOTO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE DE MELLO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 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, §1º 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 18180 Nr: 1366-96.2008.811.0039

 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: LUIZ PEREIRA PARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DONIZETE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.
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É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 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, §1º 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17226 Nr: 402-06.2008.811.0039

 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: GOMES INÁCIO E CIA. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO NASCIMENTO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 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, §1º 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17081 Nr: 283-45.2008.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOTEC SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA-ME, 

RODRIGO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CEZAR VALVERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 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, §1º 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16147 Nr: 1826-20.2007.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSVIDA WINCK YAMAMOTO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON JOSÉ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 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, §1º 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 14971 Nr: 712-46.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIERINA INÁCIO FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT CELULAR S/A - VIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA IANE VENTURINI 

PADOVAM COSTA - OAB:10513, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 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, §1º 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 11891 Nr: 1277-78.2005.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA DE LIMA MOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMÁSIO CARLOS DE ALMEIDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994

 Vistos.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 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, §1º 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 11106 Nr: 535-53.2005.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA YAMASHIRO CERVO UJIIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BABY-MAC COMERCIO E MONTAGEM DE 

MAQUINAS P/ PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO AMORIM SILVEIRA 

- OAB:SP 199.101

 Vistos.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 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, §1º 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 10228 Nr: 735-94.2004.811.0039

 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: SUPERMERCADO TUBARÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCY FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 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, §1º 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 10136 Nr: 932-49.2004.811.0039

 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 PEREIRA LIMA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGAPOLPAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

SUCOS LTDA, JORGE DE PAULA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN COSTA CARDOSO - 

OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 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, §1º 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 8051 Nr: 820-17.2003.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON FRANCISCO DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 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, §1º 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.
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Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105282 Nr: 4247-11.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DE OLIVEIRA PASTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de Internação Compulsória proposta por LUIZ DE 

OLIVEIRA PASTOR, em face de MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT e do ESTADO 

DE MATO GROSSO/MT, ambos devidamente qualificados nos autos.

À referência 12 a parte autora requereu a desistência da Ação nos 

termos do artigo 485 VIII do CPC/2015.

Vieram os autos Conclusos para Sentença.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Preceitua o art. 485 do CPC:

 “O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...) VIII – homologar a desistência da ação”.

O § 4º do aludido dispositivo complementa:

“Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do 

réu, desistir da ação”.

Dessa forma, observa-se que o termo final para o pedido de desistência 

por parte da autora, sem a necessidade de se ouvir o requerido é a 

apresentação de contestação.

No presente não houve a apresentação da contestação.

Diante disso, não há outra medida a ser tomada que não a homologação 

do pedido de desistência formulado pela requerente, com a consequente 

extinção do feito.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito por 

desistência da parte autora.

 Sem custas.

Transitada em julgado, certifique-se o necessário e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Conrado Machado Simão

Juiz De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 100539 Nr: 1944-24.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, VALERIA 

ADRIANA ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de Rescisão Contratual com retomada de imóvel 

proposta por ELIZETE MARTINS, em face de FABIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA E VALÉRIA ADRIANA ALEXANDRE, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

À referência 48 a parte autora requereu a desistência da Ação nos 

termos do artigo 485 VIII do CPC/2015.

Vieram os autos Conclusos para Sentença.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Preceitua o art. 485 do CPC:

 “O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...) VIII – homologar a desistência da ação”.

O § 4º do aludido dispositivo complementa:

“Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do 

réu, desistir da ação”.

Dessa forma, observa-se que o termo final para o pedido de desistência 

por parte da autora, sem a necessidade de se ouvir o requerido é a 

apresentação de contestação.

No presente não houve a apresentação da contestação.

Diante disso, não há outra medida a ser tomada que não a homologação 

do pedido de desistência formulado pela requerente, com a consequente 

extinção do feito.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito por 

desistência da parte autora.

 Sem custas.

Transitada em julgado, certifique-se o necessário e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Conrado Machado Simão

Juiz De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110559 Nr: 2392-60.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R VARNIER CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10%, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação.Do mandado ou carta 

de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser 

cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado, 

tudo nos termos do § 1º do artigo 829 do CPC/2015.O(s) executado(s) 

deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art. 827, §1º, do Código de 

Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios serão 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 (art. 915 do 

CPC).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 1% 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110567 Nr: 2396-97.2018.811.0078

 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
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 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR EUCLIDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON STEFAN DOS SANTOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNE-SE audiência de conciliação consoante pauta do Conciliador, a 

realizar-se na Sala do Juizado Especial da comarca, observando-se o 

disposto no art. 334 do CPC.3. Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da 

audiência (art. 335, inciso I, do CPC). A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Ficam 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 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, 

do CPC). As partes devem estar acompanhadas de seus advogados.4. 

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.5. Intime-se a parte 

autora para que junte no prazo de 10(dez) dias a cópia do contrato de 

locação devidamente assinada por ambas as partes eis que a juntada aos 

autos somente consta a assinatura do locador, ausente a do 

locatário.CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências. Conrado Machado SimãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110436 Nr: 2325-95.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ADEILDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores 

da espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito 

na inicial, devendo o bem ser depositado em mãos do(s) representante(s) 

do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário 

fiel, mediante auto circunstanciado, especificando o estado do veículo, o 

qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente descrita nos autos, mais 

custas, despesas e honorários advocatícios. Após o cumprimento da 

medida, cite-se o requerido para apresentar contestação em 15 (quinze) 

dias, podendo efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.Para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.O cumprimento da 

diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO E 

OFÍCIO.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110529 Nr: 2378-76.2018.811.0078

 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): ERALDO PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores 

da espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito 

na inicial, devendo o bem ser depositado em mãos do(s) representante(s) 

do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário 

fiel, mediante auto circunstanciado, especificando o estado do veículo, o 

qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente descrita nos autos, mais 

custas, despesas e honorários advocatícios. Após o cumprimento da 

medida, cite-se o requerido para apresentar contestação em 15 (quinze) 

dias, podendo efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.Para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.O cumprimento da 

diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO E 

OFÍCIO.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 81874 Nr: 984-39.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAÍ MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELCIO ARTUR PANNEBECKER, FLAVIANE 

RAMALHO PANNEBECKER, CLENI MARIA PANNEBECKER, CLENI MARIA 

PANNEBECKER, ESPOLIO DE ODELCIO PANNEBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIO SPAGNOLLO - 

OAB:38105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos nos termos do artigo 1.210 da CNGC, para intimar a 

parte autora para o preparo e distribuição da Carta Precatória expedida 

nos autos junto ao Juízo Deprecado, no prazo de 10(dez) dias, ficando 

desde já intimado a comprovar sua distribuição no prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 1.210, § 2º da CNGC.

CNGC – Art. 1.210. Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

§ 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado

de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante.

§ 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110539 Nr: 2380-46.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBAL ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIRENGINEERING SAPEZAL - CONSTRUÇÃO 

E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS LTDA, JURUENA PARTICIPAÇÕES E 

INVESTIMENTOS S/A, SAPEZAL ENERGIA S/A, CAMPOS DE JÚLIO 

ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes 
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para afastar a presunção. Contudo, antes de indeferir o pedido, convém 

facultar ao requerente o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem 

o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do 

processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte 

requerente do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob 

pena de indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira 

do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) 

cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de 

crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto 

de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal; e) outros 

documentos que entenda comprobatórios da necessidade da concessão 

do benefício. f) no caso de pessoa jurídica, os documentos acima 

solicitados serão os dos sócios, eis que são os responsáveis pela 

empresa e beneficiários direto do mérito discutido na presente ação. Por 

outro lado, verifica-se que a procuração juntada foi aquela protocolizada 

quando do ajuizamento da ação de indenização que deu origem ao título 

executado (em 2010). Diante disso, intime-se a parte exequente para que 

atualize a procuração outorgada ao patrono. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a parte autora para 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, procedendo a 

juntada dos documentos acima delineados para análise do pedido de 

assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento do pedido, bem 

como junte a procuração devidamente atualizada. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103810 Nr: 3582-92.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIMAR SOUSA SARAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Ante o exposto, ACOLHO o pedido de mutatio libelli para modificar a 

imputação contida na denúncia relativa ao crime previsto no art. 12 da Lei 

nº 10.826/03 para o delito tipificado no art. 14 da mesma lei.Dê vista dos 

autos para o Ministério Público para que se manifeste acerca de eventuais 

testemunhas para audiência de continuação (art. 384, §2º, do CPP), em 

seguida para a defesa., no prazo preconizado no citado artigo.Escoado tal 

prazo sucessivo de 05 dias, conclusos para designação de audiência ou 

encerramento da instrução, caso as partes manifestem desinteresse em 

nova audiência, se dando satisfeitas com o conjunto probatório formado 

nos autos.Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de 

praxe.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72856 Nr: 436-82.2013.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINGÁ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS, 

JOSÉ JOÃO GOMES, GIANA CARLA GOMES FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias sobre a certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73988 Nr: 1522-88.2013.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDA APARECIDA MALACO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO 

- OAB:17557 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SGPI A20566

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73988 Nr: 1522-88.2013.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDA APARECIDA MALACO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO 

- OAB:17557 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face o desarquivamento do 

feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000223-83.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AMARO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO)

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN FAGNER ROYER RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 09/07/2018 às 13h40min na 

sede deste Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-68.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLMERSON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

designação de audiência para a data de 09/07/18 às 13h20min na sede 

deste Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-53.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLMERSON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 16/07/2018 às 13h00min na 

sede deste Juizado.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 11536 Nr: 280-17.2011.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 577 de 588



CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaqueu Machado de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joyce Vicentini Rodrigues - 

OAB:MT/14.320-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado da 

parte exequente, para considerando o decurso do prazo de suspensão, 

requerer o que de direito para prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 22955 Nr: 848-28.2014.811.0094

 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): Cacilda Venezian da Silva Santos, Reginaldo 

da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT, Marcos Alexandre Belatti - OAB:197.127 SP

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls.131 para a 

Comarca de Várzea Grande-MT, via malote digital . Código de 

rastreabilidade :81120183388917--81120183388916. A Carta Precatória 

de fls.132 para a Comarca de Sinop-MT , código de rastreabilidade : 

8120183390077-- 81120183390078.E a Carta Precatória de fls 133. para a 

Comarca de Água Clara/MS , código de rastreabilidade : 81120183390271.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 21631 Nr: 1002-80.2013.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAP, Neide Aparecida Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas ao 

advogado da parte requerente, para manifestar acerca dos documentos 

de fls 188, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 3861 Nr: 738-44.2005.811.0094

 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: Célia da Silva Rodrigues, Ednilson Antonio Melozzi, 

Edson Marcos Melozzi, Angelo Carlos Maronezzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Roberto Pulzatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane dos Santos Silva - 

OAB:17824-O, Fabiano Gavioli Fachini - OAB:5425-B/MT, Fernanda 

Gavioli Fachini - OAB:11032, JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - 

OAB:3225/O, JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557/O, LUIS 

FELIPE MEDINA MEDINA FERREIRA - OAB:15546, Mateus Menegon - 

OAB:MT/11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Vietri - 

OAB:183.282/SP, Danilo Shindi Yamakishi - OAB:SP/288.942, João 

Roberto Egydio Piza Fontes - OAB:54.771/SP, Victor Augusto 

Portela - OAB:SP/337.194

 Impulsiono os presentes autos para intimação das partes, na pessoa de 

seus advogados, acerca do ofício de fls. 1040-verso, informando 

realização de audiência instrutória para o dia 05/06/2018, ás 14:00, na 

Segunda Vara da Comarca de Sinop-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 9254 Nr: 119-75.2009.811.0094

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. J. Combustíveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A, Silviana 

Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Feitosa Junior - 

OAB:8656, Rafael Sganzerla Durand - OAB:211.648 SP

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerida, na 

pessoa de seu advogado RAFAEL SGANZERLA DURAND para, 

considerando a petição de fls.1051/1052, manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 30632 Nr: 330-96.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daisy Kevenny dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Andrade dos Santos, Ivonete 

Patene Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Gaiva Magalhães dos 

Santos - OAB:19.493-O/MT, Erick Rafael da Silva Leite - 

OAB:24.538-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte requerente, na pessoa 

de seu advogado, para manifestar acerca da certidão de fls.31-verso e 

32, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 11103 Nr: 725-69.2010.811.0094

 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): Cumaru Madeiras Beneficiadas Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT/4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Quessada Milan - 

OAB:MT/7.131

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte exequente, na pessoa 

de seu advogado, para manifestar acerca da certidão de fls. 252, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 5778 Nr: 2-94.2003.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Almeida do Amaral Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto do Amaral Ribeiro, José Aroldo 

Daniel, Walderi Roggia, Perci Dalla Corte, Verônica Dalla Corte, Cesar 

Antonio Brizot, Angélica Alves Ferreira, João das Dores Bessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio João de Carvalho 

Junior - OAB:6232/MT, João Batista Alves Barbosa - OAB:MT/4945, 

Tadeu Trevisan Bueno - OAB:6212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laurí Antonio Stuani - 

OAB:6.117-B/MT, Mauro Antonio Stuani - OAB:6.117-B, Vênus Mara 

Soares da Silva - OAB:MT/8677

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte Requerente, na 

pessoa de seu advogado, para manifestar acerca dos documentos de 

fls.378/381, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 9572 Nr: 436-73.2009.811.0094

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deni Oliveira dos Santos, Marcia Regina Faustino dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A, Silviana 

Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:OAB/MT 8.350, Ildo de Assis Macedo - OAB:3.541, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3.056/MT, Saionara Mari - OAB:OAB/MT 5.225

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado da 

parte requerente, para considerando o retorno dos autos do arquivo 

provisório, requerer o que de direito para prosseguimento do feito, no 

prazo legal.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62811 Nr: 900-40.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdS, Sds

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora/exequente, por 

seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento 

do depósito da diligência, no valor de R$ 6.000,00, em favor da Oficial de 

Justiça Pâmella Daiane Meinerz, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, em conformidade com o requerimento a fl. 37v, sob 

pena de expedição de certidão de crédito em favor do Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62934 Nr: 985-26.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR SANTANA BONFIM, NEUZA SOUZA DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra. Com o comprovante juntado aos autos, dê-se o devido 

cumprimento, servindo a presente de mandado e ao final alcançada a 

finalidade ou certificada a impossibilidade de fazê-lo, com as cautelas 

legais, devolva a origem. Atentando ainda que, se o Sr(a). Oficial(a) 

certificar que o intimando possui domicílio certo noutra Comarca, ante a 

natureza itinerante da deprecata, encaminhe-se e informe a origem. Nada 

mais. É o que tenho a impulsionar. Não havendo manifestação no prazo de 

30 dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63086 Nr: 1078-86.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL CENTRAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AGRÍCOLAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elpidio Fleck Machado, CATARINA DA SILVA 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra. Com o comprovante juntado aos autos, dê-se o devido 

cumprimento, servindo a presente de mandado e ao final alcançada a 

finalidade ou certificada a impossibilidade de fazê-lo, com as cautelas 

legais, devolva a origem. Atentando ainda que, se o Sr(a). Oficial(a) 

certificar que o intimando possui domicílio certo noutra Comarca, ante a 

natureza itinerante da deprecata, encaminhe-se e informe a origem. Nada 

mais. É o que tenho a impulsionar. Não havendo manifestação no prazo de 

30 dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59355 Nr: 1959-97.2017.811.0108

 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: LCTS, Paula Fernanda Capeletti Porfirio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Savio Jose Tommasini Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a justificativa apresentada pelo requerido.

Designo nova audiência de conciliação entre as partes para o dia 19 de 

julho de 2018, às 14h.

Intimem-se as partes.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60539 Nr: 2729-90.2017.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 VISTOS.

Defiro a justificativa apresentada pelo requerido designo nova audiência 

de conciliação entre as partes para o dia 19 de julho de 2018, às 13h30.

Intimem-se as partes.

Sem prejuízo, intime-se a advogada do requerido para trazer aos autos 

procuração no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Tapurah/MT, 21 de maio de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 61979 Nr: 427-54.2018.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIR CAPPELLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 427-54.2018.811.0108.

Com espeque no teor do art. 919 do Código de Processo Civil, RECEBO os 

embargos à execução, sem, contudo, conferir-lhe efeito suspensivo.

Proceda-se à intimação da exequente, através do advogado constituído, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, veicular manifestação [art. 920, inciso I 

do Código de Processo Civil].

Concedo ao embargante o benefício da justiça gratuita.

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, 16 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 60342 Nr: 2575-72.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2575-72.2017.811.0108

Inclua-se Marielli Flávia Correia no polo passivo da demanda.

Proceda-se à citação das executadas para que, no prazo de 03 (três) 

dias, realizem a quitação da dívida, das custas e despesas processuais 

[art. 829 do Código de Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, de depósito ou de caução, se oponham à 

execução, através de embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do 

Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário, no prazo de 03 (três) dias, 

acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 829, 

§ 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de registro desabonador 

em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de 

Processo Civil].

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/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.: 62032 Nr: 466-51.2018.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV(S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI DALUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:12293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 466-51.2018.811.0108

Como medida de prudência, para examinar a configuração da 

litispendência, proceda-se o apensamento deste processo aos autos da 

ação cível n.º 153-90.2018.811.0045 código nº. 61521. Após, venham os 

autos conclusos para deliberações.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/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.: 52885 Nr: 1016-17.2016.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LEDINÉIA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Processo n.º 1016-17.2016.811.0108.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste. 

Após, venham os autos conclusos para deliberações.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/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.: 60875 Nr: 2906-54.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2906-54.2017.811.0108

Intime-se a autora, mediante a expedição de mandado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, compareça na sede da Defensoria Pública local e 

viabilize informações/meios necessários para dar-se regular andamento 

no processo, registrando-se que a ausência de manifestação, dentro do 

prazo indicado, acarretará na extinção do processo sem o exame do 

mérito.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/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.: 62095 Nr: 496-86.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEDSP, Gilmar Penha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernandes Lisboa Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 496-86.2018.811.0108

Com lastro no teor do art. 695 do Código de Processo Civil e do Enunciado 

n.º 27 do FONAMEC, DETERMINO a remessa do processo para o de 

Conciliação da Comarca de Tapurah/MT que deverá proceder audiência de 

conciliação no dia 12 de junho de 2018, às 14h.

Intime-se a requerente.

Proceda-se à citação e à intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, 

para oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil].

O comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, que 

outorgue poderes para transigir). A ausência injustificada à solenidade 

configura ato atentatório à dignidade da justiça e implica na imposição de 

multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º 

do Código de Processo Civil]. As partes devem estar acompanhadas de 

advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º do Código de Processo 

Civil].

Concedo à requerente o benefício da assistência judiciária gratuita.

O processo deverá tramitar em segredo de justiça [art. 189, inciso II do 

Código de Processo Civil].

Intimem-se.
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De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/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.: 61953 Nr: 405-93.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNÉIA BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR RODRIGUES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:21503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 405-93.2018.811.0108.

Com lastro no teor do art. 334 do Código de Processo Civil e do Enunciado 

n.º 27 do FONAMEC, DETERMINO a remessa do processo para o Centro 

de Conciliação de Tapurah/MT que deverá proceder à audiência de 

conciliação para o dia 12 de junho de 2018 às 15h.

 Intime-se a requerente.

Proceda-se à citação e à intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, 

para oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil].

O comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, que 

outorgue poderes para transigir). A ausência injustificada à solenidade 

configura ato atentatório à dignidade da justiça e implica na imposição de 

multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º 

do Código de Processo Civil]. As partes devem estar acompanhadas de 

advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º do Código de Processo 

Civil].

Concedo à requerente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/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.: 48542 Nr: 825-06.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA JESUS FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 825-06.2015.811.0108.

Com espeque no teor do art. 437, §1º do Código de Processo Civil, 

determino a intimação da autarquia requerida, mediante a estrita 

observância do conteúdo normativo do art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da 

CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre 

os documentos juntados pela autora nas fls. 97/100 e 102/107 dos autos.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, 16 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 54174 Nr: 1735-96.2016.811.0108

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Marta de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JERRY JUNIOR BERTÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1735-96.2016.811.0108.

Conforme já alertado na decisão proferida nas fls. 79/80 dos autos, os 

sucessivos pedidos de expedição de alvará judicial e arrolamento de 

novos bens da herança, sem que se consiga obter uma sequência 

encadeada de atos processuais, acabam não permitindo que o inventário 

chegue a seu deslinde. Importante registrar, ainda, que o saldo devedor do 

‘de cujus’, nas contas bancárias informadas, atingem a pequena soma de 

R$ 80,43, quantia irrisória quando comparada à soma do valor que a 

inventariante pretende levantar (R$ 19.479,70). Além disso, a inventariante 

possui emprego fixo e renda mensal considerável, enquanto que os filhos 

menores certamente auferem pensão por morte do pai, dado à informação 

de que o ‘de cujus’ era empresário e sempre trabalhou. Logo, não 

subsiste, neste estágio do processo, razão alguma para acolher o pedido 

de levantamento de valores. INDEFIRO, portanto, o pedido de expedição de 

alvará.

A escrivania deverá cumprir os itens ‘iii’ e ‘iv’ da decisão juntada nas fls. 

79/80 dos autos. Após, intime-se a inventariante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra integralmente as determinações contidas nos itens 

‘ii’ e ‘iv’ da decisão juntada nas fls. 79/80 dos autos.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, 16 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 51595 Nr: 346-76.2016.811.0108

 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): ANTONIO P MONTOVA NETO E CIA LTDA ME, 

ANTONIO PEDRO MONTOVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 346-76.2016.811.0108.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento do processo.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, 16 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 60477 Nr: 2696-03.2017.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO P MONTOVA NETO E CIA LTDA ME, ANTONIO 

PEDRO MONTOVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2696-03.2017.811.0108.

A concessão da gratuidade da justiça, como fórmula/regra geral, depende 

da caracterização de fato objetivo, que se limita/contenta a reclamar a 

existência de afirmação, na petição inicial, de que não reúne condições de 

arcar com o pagamento das custas do processo e honorários de 

advogado [cf.: STJ, AgRg no Ag n.º 1.172.972/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. 

Jorge Mussi, j. em 20/10/2009; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 

n.º 952.186/RS, 3.ª Turma, Rel.: Min. Nancy Andrighi, j. em 20/10/2009]. 

Contudo, o deferimento do beneficio da assistência judiciária gratuita para 

a pessoa jurídica pressupõe, como requisito indispensável, a existência de 

comprovação idônea, de que não detém condições de arcar com o 

pagamento das despesas do processo. A mera alegação de situação de 

impossibilidade de suportar os encargos financeiros do processo não 

desponta como elemento suficiente para a concessão do benefício [cf.: 

STF, EDcl no AI n.º 716.294/MG, 2.ª Turma, Rel.: Min. Cezar Peluso, j. em 

31/03/2009; STF, AgRg no EDcl na Rcl n.º 1.905/SP, Tribunal Pleno, Rel.: 

Min. Marco Aurélio, j. em 15/08/2002].

Portanto, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a 

empresa embargante não comprovou, de forma categórica, que não tem 

condições financeiras para arcar com a quitação das despesas do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026425/5/2018 Página 581 de 588



processo, sem o comprometimento da manutenção de suas atividades, 

INDEFIRO o requerimento de concessão do beneplácito da assistência 

judiciária gratuita.

Intime-se a parte embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

realize a quitação das custas e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito [art. 290 do Código de Processo 

Civil].

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, 16 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 61531 Nr: 159-97.2018.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:21503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AUGUSTO 

FERREIRA BARBOSA - OAB:GO/18.828, MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4.482

 Processo n.º 159-97.2018.811.0108.

Intime-se o embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

a declaração de pobreza/hipossuficiência, devidamente assinada, sob 

pena de indeferimento do pedido de concessão do benefício da justiça 

gratuita.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, 16 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 56729 Nr: 485-91.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO FERREIRA 

BARBOSA - OAB:GO/18.828, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:MT/21.503

 Processo n.º 485-91.2017.811.0108.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento do processo.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, 16 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000033-30.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR FERREIRA PEDROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CORREA (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000033-30.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

ODAIR FERREIRA PEDROSA ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: KARIN 

PRISCILA ZUCONELLI - MT23740/O REQUERIDO: SEBASTIAO CORREA 

Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 03/07/2018 Hora: 15:20 , a se realizar na 

sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000036-82.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR FERREIRA PEDROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORACI R RIGO - ME (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000036-82.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

ODAIR FERREIRA PEDROSA ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: KARIN 

PRISCILA ZUCONELLI - MT23740/O REQUERIDO: DORACI R RIGO - ME 

Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 03/07/2018 Hora: 15:40 , a se realizar na 

sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000108-69.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOVINO BRANDALISE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DULCE ROSSI RODRIGUES (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000108-69.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

VALDOVINO BRANDALISE ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: CLAUDIO 

BIRCK - MT0010093A REQUERIDO: DULCE ROSSI RODRIGUES Impulsiono 

os autos para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de 

Conciliação Data: 26/06/2018 Hora: 13:40 , a se realizar na sede deste 

Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima 

Gestora Judiciária

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51609 Nr: 295-42.2013.811.0085

 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: LEOPOLDINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 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 ato 

passo a INTIMAR a parte Autora/Requerente acerca do desarquivamento 

dos autos para que pugna o que for necessário, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63184 Nr: 176-08.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEILA REJANE DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMOEL RIBEIRO PALHANO, LAERCIO 

RIBEIRO PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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 Considerando que este magistrado participará do Curso de Formação 

Continuada sobre o tema “A Atividade Judicante na Recuperação Judicial”, 

que será realizado pela ESMAGIS-MT nos dias 28 e 29 de maio de 2018, 

redesigno a audiência para o dia 03 de julho de 2018, às 13:30 horas.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para apresentar o endereço 

atualizado do requerido Samuel Ribeiro Palhano (fl. 37), no prazo de 05 

dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62058 Nr: 1041-65.2017.811.0085

 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: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA 

LTDA, DANIEL ROBSON SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que este magistrado participará do Curso de Formação 

Continuada sobre o tema “A Atividade Judicante na Recuperação Judicial”, 

que será realizado pela ESMAGIS-MT nos dias 28 e 29 de maio de 2018, 

redesigno a audiência para o dia 03 de julho de 2018, às 14:00 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52984 Nr: 185-09.2014.811.0085

 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: DENICOLÓ E BEUTLER LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENUIR DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B

 Vistos.

 Considerando que este magistrado participará do Curso de Formação 

Continuada sobre o tema “A Atividade Judicante na Recuperação Judicial”, 

que será realizado pela ESMAGIS-MT nos dias 28 e 29 de maio de 2018, 

redesigno a audiência para o dia 03 de julho de 2018, às 14:30 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62014 Nr: 1022-59.2017.811.0085

 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: DHIONY LUCIO ALVES MARCELIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERENICE SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que a parte requerida não foi citada/intimada (fl. 27), 

suspendo a audiência designada para o dia 29/05/2018.

Intime-se a parte autora para apresentar o atual endereço da requerida, no 

prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Apresentado o endereço, voltem-me os autos conclusos para designação 

de nova data para a audiência de conciliação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50738 Nr: 656-93.2012.811.0085

 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: CECDSV, FCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B, MARIA LURDES CARDOSO - 

OAB:6222-B MS, RONALDO PIRES DE ANDRADE - OAB:7994-A

 Certifico e dou fé, nos termos da sentença de fls. 194, que intimo a parte 

autora para informar os dados do empregador do requerido, no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62524 Nr: 1361-18.2017.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNANI CARDOSO DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JAKIMIU - 

OAB:56.946-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Junte-se o atestado médico apresentado. Considerando que é a segunda 

vez que a testemunha deixa de comparecer à audiência por estar com 

problemas de saúde, solicite-se ao juízo deprecante se persiste o 

interesse na oitiva da aludida testemunha. Sem prejuízo, caso persista o 

interesse, fica desde já designado o dia 26 de junho de 2018, às 15:40 

horas, para a audiência. Intime-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52618 Nr: 1395-88.2012.811.0013

 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: São José S/A Agrícola e Pastoril, Inácio Coelho Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aurelio de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Magdalena Rezende de 

Lacerda - OAB:18.287, Gustavo Guilherme Costa Salazar - 

OAB:11.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 DESPACHO

Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para contestação.

Nomeio a Defensoria Pública como curadora especial do réu revel citado 

por edital, devendo ser intimada para apresentar resposta, no prazo legal.

Com a juntada da resposta do réu, dê-se vista à parte autora para 

impugnação.

Após, vista ao Ministério Público, por haver nos autos interesse público 

relevante, já que versa sobre áreas situadas no Parque Estadual Serra 

Ricardo Franco.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61385 Nr: 704-03.2017.811.0077

 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: Carlos Miguel Gama de Oliveira, Milena Teixeira Gama
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos de Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60948 Nr: 500-56.2017.811.0077

 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: BSdSL, MCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60947 Nr: 499-71.2017.811.0077

 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: BdSR, MCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55073 Nr: 13-57.2015.811.0077

 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, RAdS, GSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53337 Nr: 2141-53.2012.811.0013

 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: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Oliveira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Magdalena Rezende de 

Lacerda - OAB:18.287, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52618 Nr: 1395-88.2012.811.0013

 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: São José S/A Agrícola e Pastoril, Inácio Coelho Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aurelio de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Magdalena Rezende de 

Lacerda - OAB:18.287, Gustavo Guilherme Costa Salazar - 

OAB:11.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63788 Nr: 235-20.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Milchardes Fernandes Flor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PASCHOAL CREMA - 

OAB:19499/O

 DESPACHO

Vistos.

Diante da suspensão das atividades do Núcleo da Defensoria Pública 

nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio o Dr. Mauro 

Paschoal Crema, OAB/MT nº 19.499, para patrocinar a defesa do réu nos 

autos, devendo apresentar defesa prévia no prazo legal.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários atualizada da 

OAB/MT.

Intime-se o causídico nomeado para que assuma o compromisso, 

manifestando-se no prazo de 15 (quinze) dias, ou aponte o desinteresse 

no encargo no mesmo prazo.

Cumpra-se com urgência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-91.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILSON FERREIRA VALADAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA VIEIRA OAB - MT22517/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 
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NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E 

FAZENDA PÚBLICA NÚMERO DO PROCESSO: 1000061-91.2018.8.11.0077 

CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: IVANILSON FERREIRA VALADAO Endereço: Sítio Querubin, 

0, Gleba Morumbi, Zona Rural, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - 

MT - CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI NOROESTE MT Endereço: Rua Dr. Mario Correa, 0, 

Unidade de Atendimento de Vila Bela da Ss. Trindad, Centro, VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 Vistos, etc. 1- Pretende 

a parte autora a tutela de urgência para a exclusão da inscrição do seu 

nome dos cadastros restritivos de crédito, sob alegação de inexistência 

de débito. Depreende-se dos termos da inicial e documentos apresentados 

que foram demonstrados elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, assim 

sendo, concedo a tutela de urgência, no sentido de determinar a imediata 

exclusão do nome da parte autora do cadastro de devedores 

inadimplentes, em razão do débito discutido nos autos. A exclusão deverá 

ser feita pela própria Secretaria, via sistema online, ou não havendo 

acesso, mediante expedição de ofício diretamente ao órgão restritivo de 

crédito. A exclusão deverá ocorrer tão somente quanto aos cadastros 

indicados pela parte autora, mediante comprovação nos autos da 

inscrição, por intermédio de extrato de consulta, constituindo seu ônus a 

indicação dos cadastros a serem acessados/oficiados. Em razão da 

determinação de acesso/expedição de ofício diretamente ao cadastro 

restritivo de crédito, deixo de cominar multa diária em desfavor da parte ré. 

2- Determino a designação de audiência de conciliação pela Secretaria, 

conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do 

pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência 

de que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da 

Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a 

ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e 

condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT, 24 de maio de 

2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-76.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO COELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT0008104A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E 

FAZENDA PÚBLICA NÚMERO DO PROCESSO: 1000062-76.2018.8.11.0077 

CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: PAULO COELHO DE OLIVEIRA Endereço: LINO BISPO DE 

OLIVEIRA, S/N., CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - 

CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: UNIAO NORTE DO PARANA DE 

ENSINO LTDA Endereço: RUA MARSELHA, 183, PARQUE RESIDENCIAL 

JOÃO PIZA, LONDRINA - PR - CEP: 86041-140 Vistos, etc. 1- Pretende a 

parte autora a tutela de urgência para a exclusão da inscrição do seu 

nome dos cadastros restritivos de crédito, sob alegação de inexistência 

de débito. Depreende-se dos termos da inicial e documentos apresentados 

que foram demonstrados elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, assim 

sendo, concedo a tutela de urgência, no sentido de determinar a imediata 

exclusão do nome da parte autora do cadastro de devedores 

inadimplentes, em razão do débito discutido nos autos. A exclusão deverá 

ser feita pela própria Secretaria, via sistema online, ou não havendo 

acesso, mediante expedição de ofício diretamente ao órgão restritivo de 

crédito. A exclusão deverá ocorrer tão somente quanto aos cadastros 

indicados pela parte autora, mediante comprovação nos autos da 

inscrição, por intermédio de extrato de consulta, constituindo seu ônus a 

indicação dos cadastros a serem acessados/oficiados. Em razão da 

determinação de acesso/expedição de ofício diretamente ao cadastro 

restritivo de crédito, deixo de cominar multa diária em desfavor da parte ré. 

2- Determino a designação de audiência de conciliação pela Secretaria, 

conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do 

pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência 

de que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da 

Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a 

ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e 

condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT, 24 de maio de 

2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz Substituto

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120849 Nr: 278-76.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.278-76.2018.811.0102

Código n. 120849

Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD 

S/A, em desfavor de GERALDO VITOR.

À ref.11, a parte autora manifestou pela desistência da presente ação, 

com o julgamento sem resolução do mérito.

DECIDO.

Tendo em visa o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

da presente ação de busca e apreensão, e por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil/2015.

Deixo de determinar a baixa no bloqueio judicial do automóvel, vez que não 

foi realizada a busca e apreensão do bem.

Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios, uma vez que não 

houve contestação.

Uma vez que a parte renuncia ao prazo recursal, ARQUIVEM-SE os autos, 

com as baixas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 16 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122521 Nr: 1099-80.2018.811.0102

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GOMES DA 

SILVA - OAB:23208/O
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 REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de CLODOALDO DA SILVA 

QUINTINO.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o denunciado ser 

colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.SERVE A 

PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA, MANDADO, CARTA 

PRECATÓRIA e OFÍCIO, no que couber.Consoante sobressai dos autos, o 

delito em tese praticado, é de ação penal pública condicionada à 

representação da vítima, todavia, a ofendida reviu a autorização dada à 

pág. 11. Verifico, ainda, que já foi distribuído o Inquérito Policial (processo 

n°1160-38.2018.811.0102). Assim, sendo a representação condição de 

procedibilidade da ação penal pelo crime de ameaça, DETERMINO a juntada 

do pedido de retratação ao inquérito policial. Após a juntada do pedido de 

retratação nos autos do inquérito policial DÊ-SE vista as partes para 

manifestação. Por fim, conclusos.Intimem-se. Cientifique-se o 

MP.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.Vera/MT, 22 

de maio de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121817 Nr: 734-26.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FORTUNATO MATHIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Busca e Apreensão Cód. 121817

CERTIFICO, em cumprimento ao presente mandado expedido por 

determinação do MM. Juiz de Direito desta comarca, que dos dias 27/04 

até 22/05/2018, em horários alternados, diligenciei por doze vezes à Rua 

Assunção, n. 1515 – Bairro Esperança – Vera/MT, porém, não logrei êxito 

em localizar o veículo a ser apreendido.

Nesse mesmo período efetuei dez diligências na região urbana de Vera, 

em postos de combustíveis, oficinas, postos de molas, autoelétricas e 

lavadores, à procura do veículo referido no mandado, contudo, não o 

localizei.

Assim, DEIXEI DE APREENDER o veículo descrito no mandado, por não 

encontrá-lo.

CERTIFICO, por fim, que foram realizadas 22 (vinte e duas) diligências 

urbanas para a tentativa de localização e apreensão do bem, o que 

infelizmente não foi possível, apesar de todo o esforço empreendido.

 Assim, solicita-se a INTIMAÇÃO da parte AUTORA para depositar o valor 

correspondente às diligências complementares efetuadas no valor de R$ 

315,00 (trezentos e quinze reais), já descontado o depósito inicial de R$ 

15,00, cujo numerário deverá ser pago mediante guia própria no portal 

eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao), nos 

termos do art. 4º, §3º do Provimento nº 07/2017-CGJ/MT, ou, não sendo 

possível, que a parte entre em contato com a Central de Mandados para 

emissão da guia.

Justifico a demora na devolução do mandado em razão de que, em ações 

desta natureza (busca e apreensão) normalmente são necessárias 

diversas diligências para a localização do bem, o que dificulta o 

cumprimento dentro dos prazos fixados pela CNGC.

 Assim, devolvo à CM.

 Vera/MT, 23 de maio de 2018.

Kleyton Wellington dos Santos

 Oficial de Justiça – Mat. 21891

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102698 Nr: 606-45.2014.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONCIO BATISTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS 

- OAB:18434/O

 Intimação do Advogado do Autor do Fato, para no prazo legal 

manifestar-se acerca da cota ministerial de fls 267.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111886 Nr: 1178-30.2016.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UANDERSON JOSÉ NICHELE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte AUTORA para depositar o valor correspondente às 

diligências complementares efetuadas no valor de R$ 195,00 (cento e 

noventa e cinco reais), já descontado a guia inicial de R$ 30,00, cujo 

numerário deverá ser pago mediante guia própria no portal eletrônico do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao), nos 

termos do art. 4º, §3º do Provimento nº 07/2017-CGJ/MT, ou, não sendo 

possível, que a parte entre em contato com a Central de Mandados para 

emissão da guia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110289 Nr: 615-36.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO JORÉ LTDA., OLAVO VICENTE 

FRIEDRICH, MARIA LUCIRENE APARECIDA DE SOUZA FRIEDRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIAR 

SHCAIRA - OAB:20.495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:OAB/PR 

22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280B

 Intimação do Advogado da parte Exequente, para no prazo legal 

manifestar-se em relação à petição juntada em 21/08/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118997 Nr: 2438-11.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVAL JOSÉ BETINELLI - 

OAB:PR 74.635, DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - OAB:73756, ELCIO 

LUIS WECKERLIM FERNANDES - OAB:17964/PR, Everton Diego 

Giessler - OAB:PR 74.627, HELBERT FERNANDES FONSECA - 

OAB:74074, JARBAS CASTILHOS DA SILVA - OAB:64833, PAULO 

VICTOR KRUSTSCH SOLETTI - OAB:PR 58.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o trasncurso do prazo referente à primeira parcela 

(30/03/2018), impulsiono os presentes autos para intimar o exequente 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122042 Nr: 838-18.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LUNKES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove a constituição em mora da parte requerida, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103917 Nr: 1443-03.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSB-M, RDSB, FCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO o pedido de remessa de ofício à Delegacia da Receita 

Federal, bem como de busca pelo Infojud.Todavia, DEFIRO o pedido de 

busca de bens pelo sistema RENAJUD. Caso seja encontrado bem 

passível de penhora, PROCEDA À RESTRIÇÃO, valendo como termo o 

próprio extrato.Se a penhora for realizada integralmente com sucesso, 

INTIME-SE a parte Executada para apresentar embargos em 30 (trinta) dias 

(art. 16 LEF).Apresentados os embargos, INTIME-SE a parte exequente 

para se manifestar em igual prazo (art. 17, LEF).Não apresentados os 

embargos, CERTIFIQUE-SE e diga a parte credora em 10 (dez) dias.Caso a 

penhora reste infrutífera a busca, INTIME-SE a parte exequente para que 

indique, no prazo de 30 (trinta) dias, a existência de bens do devedor 

passíveis de penhora. Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a 

SUSPENSÃO do feito (art. 40, caput, LEF) e a REMESSA dos autos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades 

Forenses, observando-se o item 6.12.10 da CNGC.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116828 Nr: 1543-50.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILDO MACEDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:MT 17.596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:MT 21.919, JIANCARLO 

LEOBET - OAB:10.718, WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - OAB:MT 

23.350

 Autos nº: 1543-50.2017.811.0102

Código n°: 116828

Vistos etc.

Sem maiores delongas, declaro-me suspeito por motivo de foro íntimo, 

motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao substituto legal (arts. 

145, § 1º, e 146, § 1º, CPC).

DETERMINO o envio dos autos ao substituto legal.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Vera-MT, 18 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114580 Nr: 640-15.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilso João Giacomelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:7274/MT, ANDERSON DE MATOS PEREIRA - OAB:8718 

MT, ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMEIRO - OAB:14.717, Raquel 

Zini - OAB:16972, SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4720-B

 Autos nº: 640-15.2017.811.0102

 Código n°: 114580

Vistos, etc.

Ciente da decisão do Tribunal de Justiça, que deferiu parcialmente o efeito 

suspensivo da decisão proferida nos autos, CUMPRA-SE os demais 

comandos da decisão proferida nos presentes autos (ref. 04), observada 

a referida decisão (ref.34).

Às providências.

Vera-MT, 08 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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    ESTADO DE MATO GROSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 
 

 
PORTARIA nº 19/2018 
 
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 permanência de Oficiais de Justiça de Plantão, durante o 
expediente forense;  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser obedecida pelos Oficiais de Justiça 
no mês de JUNHO do corrente ano, que servirão indistintamente a qualquer das Varas, ficando na 
escala reserva os plantonistas do dia seguinte: 

 
Período: Dia 4 de JUNHO de 2018 

Oficial (a): JOEL VARJÃO ROSA 
JORGE LUIZ DE MOURA 
JOSÉ RILDO COELHO MACHADO 

Período: Dia 5 de JUNHO de 2018 

Oficial (a): KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL 
MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA 
REJANE DIAS DE SOUZA 

 Período: Dia 6 de JUNHO de 2018 

Oficial (a): SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 
SIRLENE APARECIDA SILVA 
VANDERLEI MATTE 

Período: Dia 7 de JUNHO de 2018 

Oficial (a): JULIO CÉSAR GONTIJO 
SANDRA CRISTINA BARRETO  
DARLEY CHAVES 

Período: Dia 8 de JUNHO de 2018 

Oficial (a): UGO MARIANO DE SOUZA  
AERRE FERREIRA BARCELOS  
ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 
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Período: Dia 11 de JUNHO de 2018 

Oficial (a): ANTONIO CÉSAR SANTOS 
BAZELICE XAVIER MENDES 
DUZELINA BENTO DA CRUZ 

Período: Dia 12 de JUNHO de 2018 

Oficial (a): ELIANE DE OLIVEIRA MAGRO 
JOEL FERREIRA DAS NEVES 
JOEL VARJÃO ROSA 

Período: Dia 14 de JUNHO de 2018 

Oficial (a): JORGE LUIZ DE MOURA 
JOSÉ RILDO COELHO MACHADO 
JÚLIO CESAR GONTIJO 

Período: Dia 15 de JUNHO de 2018 

Oficial (a): MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA 
KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL 
SANDRA CRISTINA BARRETO 

Período: Dia 18 de JUNHO de 2018 

Oficial (a): REJANE DIAS DE SOUZA 
SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 
SIRLENE APARECIDA SILVA  

Período: Dia 19 de JUNHO de 2018 

Oficial (a): SANDRO BATISTA PITALUGA 
UGO MARIANO DE SOUZA 
VANDERLEI MATTE 

Período: Dia 20 de JUNHO de 2018 

Oficial (a): WALDECY FRANCISCO DA SILVA 
AERRE FERREIRA BARCELOS  
ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 

Período: Dia 21 de JUNHO de 2018 

Oficial (a): BAZELICE XAVIER MENDES 
ANTONIO CÉSAR SANTOS 
DUZELINA BENTO DA CRUZ 
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Período: Dia 25 de JUNHO de 2018 

Oficial (a): JOEL FERREIRA DAS NEVES 
JOEL VARJÃO ROSA 
JORGE LUIZ DE MOURA 

Período: Dia 26 de JUNHO de 2018 

Oficial (a): ELIANE DE OLIVEIRA MAGRO 
JOSÉ RILDO COELHO MACHADO 
JULIO CÉSAR GONTIJO 

Período: Dia 27 de JUNHO de 2018 (EXPEDIENTE DAS 8 às 12 horas – MT) 

Oficial (a): SIRLENE APARECIDA SILVA 
MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA 
REJANE DIAS DE SOUZA 

Período: Dia 28 de JUNHO de 2018 

Oficial (a): SANDRA CRISTINA BARRETO 
SANDRO BATISTA PITALUGA 
SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 

Período: Dia 29 de JUNHO de 2018 

Oficial (a): UGO MARIANO DE SOUZA 
VANDERLEI MATTE  
KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL 

 
Art. 2º - As funções do Porteiro dos Auditórios deverão ser exercidas pelos Oficiais de Justiça 
designados diariamente, sem prejuízo de suas próprias funções. 
 
Art. 3º - O 1º plantonista da escala ficará de plantão na Vara Especializada dos Juizados 
Especiais desta Comarca. Na ausência do mesmo, deverá o seu substituto ficar no plantão. Caso 
não seja possível, por motivo justificável, será substituído pelo próximo meirinho escalado, 
observando a ordem crescente de substituição. O último plantonista da escala ficará de plantão 
na 1ª Vara Criminal. Caso não seja possível, também por motivo justificável, será substituído pelo 
penúltimo plantonista da escala. O servidor Eldo Miranda Lima, Matrícula nº 2324, ficará de 
plantão na 2ª Vara Criminal. Na sua ausência, por motivo justificável, será substituído pelo 
segundo plantonista da escala. 
 
Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 
 
Barra do Garças, 24 de maio de 2018. 
 
DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 
 
PORTARIA Nº 36/2018/DF   
 
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LEONÍSIO SALLES DE ABREU 
JÚNIOR Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado 
de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc. 
CONSIDERANDO o Provimento nº 10/2016/CM que estabelece o plantão regional do 
primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Estabelecer a escala de plantão semanal dos Juízes e Gestores Judiciários para o 
mês de JUNHO/2018, a saber: 
 

 JUÍZES E GESTORES DA COMARCA  
 

DATA 
 

JUIZ GESTOR 

4/6/12h) 
a 

8/6(19h) 

Dr. Leonísio Salles de 
Abreu Júnior 
(1ª  Vara Cível e Criminal ) 

Edithe Benedita de 
Siqueira       

11/6 (12h) 
a 

15/6 (19h) 

Dr.Marco Antonio 
Canavarros dos Santos 
(2ª  Vara Cível e Criminal ) 

Eliane Rosa Campos 
Rodrigues       

18/6 (12h) 
a 

22/6(19h) 

Dr. Leonísio Salles de 
Abreu Júnior 
(1ª  Vara Cível e Criminal ) 

Elieth Conceição de 
Melo Barbosa       

25/6(12h) 
a 

29/6(19h) 

Dr.Marco Antonio 
Canavarros dos Santos 
(2ª  Vara Cível e Criminal ) 

Luciana Marques 
Gobbi Rozin       

 
 

Art. 2º - Informar o telefone dos Assessores de Gabinete desta 
Comarca, a saber:  

 
JUÍZOS ASSESSORES TELEFONE 

1ª Vara Cível e Criminal  Adriana Roberti 

 

Márcio Lima Pereira   

(65)99216-0733 

(65)99326-9776 

2ª Vara Cível e Criminal  Diego Henrique dos Santos 

Plazezwski 

Vinícius Freitas França 

(65)99630-6658 

(65)99811-7959 

 
Art. 3º - Determinar a fixação da presente no átrio do Fórum da Comarca, bem como, 
encaminhar cópia ao Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria 
Pública, Delegacia Municipal, Delegacia Regional, Comando da Polícia Militar. 
 
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.  
 

Telefone do Plantão (65) 99244-6595 
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Publique-se. Cientifique-se e Cumpra-se.  
 
Chapada dos Guimarães, 18 de maio de 2018 
 
Leonísio Salles de Abreu Júnior  
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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