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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N. 031/2018/DF

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

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

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

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

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

 CONSIDERANDO a greve dos caminhoneiros, de proporção nacional, 

amplamente divulgada pela mídia;

 CONSIDERANDO que a greve causou transtorno nos transportes 

públicos, devido à escassez de combustíveis;

 CONSIDERANDO que a Comarca de Alta Floresta, localizada a 

aproximadamente 800 Km da capital, continua sem combustível nos postos 

de combustíveis, causando portanto o mesmo empecilho ao 

desenvolvimento regular da prestação jurisdicional nesta Comarca;

 CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Exmo. Sr. 

Desembargador-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, nos autos do Expediente n. 0048829-05.2018.811.0000, que 

recomendou aos Juízes Diretores do Foro das comarcas do Estado que, 

diante da situação concreta experimentada por cada comarca, adotem as 

providências necessárias à preservação dos direitos dos usuários do 

sistema da Justiça, cabendo aos mesmos deliberarem sobre eventual 

suspensão dos prazos processuais, desde que mantido o regular 

expediente forense, o que deverá ser comunicado à Presidência e à 

Corregedoria-Geral da Justiça;

 CONSIDERANDO o pedido formulado na presente data pelo Presidente da 

8ª Subseção da OAB/MT, nos autos código Apolo nº 167.484, distribuído 

perante a Diretoria do Foro da Comarca de Alta Floresta;

 RESOLVE:

 Artigo 1º. SUSPENDER os prazos processuais nos processos que 

tramitam na Comarca de Alta Floresta-MT, exclusivamente no dia 29 de 

maio de 2017 (terça-feira), que voltarão a fluir no primeiro dia útil 

subsequente ao término do período retro discriminado.

 Parágrafo único. As audiências designadas ficam mantidas e o 

Magistrado que preside o feito deliberará sobre eventual pedido de 

adiamento, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça, à Presidência e à 8ª Subseção da OAB, afixando-se cópia no átrio 

do fórum.

 Alta Floresta-MT, 29 de maio de 2018.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000357-03.2016.8.11.0007. AUTOR: 

ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A, ENEL GREEN POWER 

FAZENDA S.A, ENEL GREEN POWER SALTO APIACAS S.A. RÉU: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, MUNICIPIO DE JUARA, MUNICIPIO DE 

NOVA MONTE VERDE Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento 

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

dias, especificarem as provas que ainda pretenda produzir, justificando 

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

prazo, implicará no silêncio pela inexistência e concordância, 

respectivamente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 25 

de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000851-62.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FAGUNDES FLORENTINO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000851-62.2016.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MARCIO FAGUNDES FLORENTINO SILVA Vistos. INDEFIRO o pedido de Id. 

11130022, pois é incabível, ora, como incumbir alguém a cumprir uma 

decisão judicial sem ter conhecimento do processo, ressalvo que o 

requerido sequer foi citado, portanto, não houve triangularização 

processual, e a parte ré não tendo conhecimento do conteúdo deste 

procedimento, lhe é ilógico a aplicação de multa diária. CONSIGNO ainda, 

que na certidão de Id. 9344645 constou que o Sr. Oficial de Justiça não 

localizou o automóvel, tampouco, consoante certidão de Id. 10959133 citou 

o requerido, apenas, informou que entrou em contato telefônico com este, 

o que, por si só, não é suficiente para validar a citação. Ademais, o 

mesmo art. 77, do CPC/15, que a parte requerente se utiliza para fundar 

seu pleito de restituição do bem, sob pena de multa, em seu inciso II, 

dispõe que, também é um dever da parte: “II - não formular pretensão ou 

de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de 

fundamento;” grifei. Ainda o art. 80, do CPC/15, em seu inciso I, consigna 

que deduzir pretensão contra fato incontroverso, pode configurar 

litigância de má-fé, nesta senda, o art. 81 da lei processual civil permite ao 

Juízo a condenação por litigância de má-fé de ofício, contudo, em 

observância ao art. 10 do mesmo diploma legal, dou oportunidade a parte a 

se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Noutro giro, todas as 

tentativas de citação foram infrutíferas, deste modo, deve a requerente 

indicar novo endereço para a citação da parte contrária. Assim, INTIME-SE 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe nos autos o 

endereço atualizado do requerido, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução do mérito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

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

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

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

Processo Número: 1001191-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. V. D. S. (AUTOR)

D. R. D. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. V. D. (RÉU)
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FLORESTA DECISÃO Processo: 1001191-35.2018.8.11.0007. AUTOR: 

SOFIA VIEIRA DOS SANTOS, DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: 

JORGE ALEX VIEIRA DELFINO Vistos. Trata-se de ação de alimentos c/c 

pedido de tutela de urgência proposta por Sofia Vieira dos Santos 

representada por sua genitora Daiane Rodrigues dos Santos contra Jorge 

Alex Vieira Delfino, todos devidamente qualificados. Alega a parte autora, 

em síntese, que após o fim do relacionamento entre a Sra. Daiane e o Sr. 

Jorge, a menor ficou sob os cuidados da genitora, sem que, o requerido 

contribua economicamente no cuidado de sua filha. Por essas razões, 

pleiteia a fixação de alimentos provisórios no percentual de 53,4% 

(cinquenta e três inteiros e quarenta centésimos por cento) do salário 
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mínimo, ou seja, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). A inicial veio 

instruída com diversos documentos. Vieram-me os autos conclusos. É o 

sucinto relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), 

advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais. Antes da análise do pedido 

liminar, consigno que a pensão alimentícia é paga a criança, pelo genitor 

que não mantém ela consigo, haja vista que mesmo com a distância, 

incumbe aos pais o dever de dispensar o necessário ao trato de sua 

prole, seja por meio de assistência emocional, psicológica ou financeira. 

Destarte, vislumbro que a guarda da menor não foi regularizada, contudo, 

há a notícia de que a mesma esteja sob a guarda de fato de sua genitora, 

assim, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, que pode ser 

analisada de ofício pelo Juízo, e ainda, em atenção ao melhor interesse da 

criança, CONCEDO a guarda provisória da menor Sofia Vieira dos Santos 

à genitora Daiane Rodrigues dos Santos, na forma dos artigos 33 e 35 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n. 8.069/90. Lavre-se o termo 

respectivo, INTIMANDO-SE a autora para comparecer à Secretaria da 1ª 

Vara, a fim de subscrevê-lo. Quanto ao pedido de fixação de alimentos 

provisórios em favor da menor, uma vez comprovada à paternidade 

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

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

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

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

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

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

audiência de conciliação para o dia 27 de julho de 2018, às 16h00min, a 

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

requerida, para comparecimento à audiência, consignando-se as 

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

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

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

audiência. PROVIDENCIE o necessário para publicação da presente 

decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), observado os critérios de 

publicação para as ações que tramitam em segredo de justiça. Ciência ao 

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

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

Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001417-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. F. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. G. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001417-40.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

ADRIANA DE FATIMA CARAFINI EXECUTADO: ANTONIO CARLOS GOBI 

Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerida (pessoa física) de que não possui recursos 

suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos 

do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) CONSIDERANDO que o presente 

processo é eletrônico (PJE), enquanto o acordo e sentença homologatória 

é físico (Código Apolo 99348); CONSIDERANDO o previsto na Portaria nº 

451/2016-PRES, do qual passou a ser obrigatório o uso do referido 

sistema desde o dia 05/09/2016, sendo que todos os processos, 

obrigatoriamente, deverão ser protocolizados e distribuídos por meio do 

PJe; CONSIDERANDO, ainda, a inovação trazida pelo CPC/2015, acerca do 

cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de 

prestar alimentos, especificamente a regra prevista no art. 531, § 2º, do 

CPC dispondo que “o cumprimento definitivo da obrigação de prestar 

alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido 

proferida a sentença”, surgiram dúvidas quanto a distribuição de pedidos 

como os dos presentes autos (execução de alimentos), justamente pela 

contradição entre o objetivo do referido sistema e a nova regra normativa 

supramencionada. No entanto, buscando dar vazão ao princípio da 

celeridade processual, bem como, preservar o interesse do (a) 

alimentando (a), fica DISPENSADO o desarquivamento do processo físico, 

haja vista não haver qualquer prejuízo às partes. Além disso, vejo que a 

parte exequente juntou cópia da r. sentença homologatória, bem como a 

sua certidão de trânsito em julgado. 4) INTIME-SE a parte executada 

pessoalmente, EXPEDINDO-SE, para tanto, mandado, para efetuar o 

pagamento da obrigação alimentar em atraso, bem como as que se 

vencerem no curso da execução, no prazo legal de três (03) dias, 

comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena 

de ser-lhe decretada a prisão civil (artigo 528, §§ 3º e 7° do CPC/2015). 5) 

Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, CERTIFIQUE-SE. Em 

seguida, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito. 6) Se necessário for, poderá o Oficial 

de Justiça utilizar-se dos benefícios do artigo 212, § 2º, do CPC/2015. 7) 

PROVIDENCIE-SE a Secretaria da Vara o necessário para o 

cadastramento do (a) menor junto ao Sistema PJe, no polo ativo, na 

qualidade também de autor (a), se for o caso. Ciência à Defensoria Pública 

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

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

Substituto

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003490-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PLINIO JOSE KRONBAUER BATTIROLA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003490-19.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: PLINIO JOSE 

KRONBAUER BATTIROLA Vistos. Cuida-se de execução fiscal movida 

pela FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, em desfavor 

de PLINIO JOSE KRONBAUER BATTIROLA, ambos devidamente 

qualificados nos autos Inicial recebida no ID 11164859 A parte credora 

informou nos autos que a parte devedpra, tendo ciência da presente 

execução fiscal, compareceu à sede da Prefeitura e quitou integralmente o 

débito executado ID 12902632. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Caso 

haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Alta Floresta, 21 de maio de 2018. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003240-83.2017.8.11.0007

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:

RONI CREI SOARES (REQUERIDO)

 

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

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

Diligência Negativa sob Id 13247767, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000619-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RIZZIA CAROLINE DA SILVA COELHO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON NOGUEIRA SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000619-16.2017.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 3.373,20; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[Investigação de Paternidade]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

RIZZIA CAROLINE DA SILVA COELHO Parte Ré: RÉU: NILSON NOGUEIRA 

SANTOS Vistos. Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c 

Alimentos proposta por ÁGATHA ISABEL DA SILVA, representada por 
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sua genitora RIZZIA CAROLINE DA SILVA COELHO, contra NILSON 

NOGUEIRA SANTOS, já qualificados nos autos, alegando, em síntese, que 

o requerido é o pai biológico da menor. A inicial veio acompanhada com 

documentos. Pessoalmente citado, o investigado deixou transcorrer in 

albis o prazo para contestar (certidão de ID 9204650), tornando-se revel. 

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela decretação da 

revelia e julgamento antecipado do feito. Vieram-me conclusos para 

prolação de sentença. Relatei o necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Não 

havendo questões preliminares a serem apreciadas passo, de imediato, à 

análise do mérito. Inicialmente, decreto a revelia da parte requerida, tendo 

em vista que o réu, devidamente citado, não apresentou contestação no 

prazo legal. Por tal motivo, o feito comporta julgamento antecipado, nos 

termos do inciso II do artigo 355 do CPC/2015. O caso é de procedência, 

senão vejamos: De início, é de se considerar que o requerido, embora 

pessoalmente citado para os atos e termos desta ação, sendo que 

compareceu a audiência de conciliação, oportunidade em que o mesmo 

solicitou a realização de exame de DNA, no entanto, não apresentou sua 

contestação no prazo legal, tornando-se revel e, consequentemente, 

ensejando a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na 

exordial. Convém ressaltar que o Laudo de exame de DNA foi acostado no 

Id. 11318078, o qual concluiu que o réu Nilson Nogueira Santos é o pai 

biológico da menor Àgatha Isabel da Silva, razão pela qual a procedência 

do pedido investigatório é medida de rigor, em especial porque, como visto, 

o réu não apresentou qualquer alegação contra a legitimidade do exame 

encartado nos autos. Desta maneira, comprovado o relacionamento havido 

entre a mãe da autora e o ora investigado, à época da concepção, e uma 

vez reconhecida a paternidade através do exame de DNA acostado aos 

autos, surge, invariavelmente, o dever do pai de pagar alimentos à filha 

menor, em função do vínculo de parentesco biológico. Frise-se mais uma 

vez que, no caso, o réu, embora citado, não contestou o pedido e, 

portanto, não se desincumbiu do dever de demonstrar a sua incapacidade 

financeira para arcar com a verba alimentar pretendida. Embora possam 

ser flexibilizados os efeitos da revelia em demanda que versa sobre 

direitos indisponíveis, a revelia observada implica em confissão do réu em 

relação à matéria de fato, mostrando-se adequado o acolhimento do 

pedido de alimentos formulado na exordial. No tocante ao valor da pensão 

alimentícia pleiteada, à míngua de elementos concretos para se aferir 

acerca de sua suficiência ou não, reputo razoável o valor de 30 % do 

salário mínimo vigente. Isso porque o requerido não se deu ao trabalho de 

produzir qualquer prova concreta acerca de sua impossibilidade de 

custear os alimentos pleiteados na peça inaugural, quedando-se inerte na 

oportunidade em que foi citado. A decretação da revelia do alimentante 

não leva ao imediato arbitramento dos alimentos nos moldes do pedido 

inicial, visto que a obrigação alimentar obedece aos parâmetros contidos 

no 1.694, § 1º, do CC, que estabelece que os alimentos devem ser fixados 

sempre na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos 

do alimentante. Por sua vez, as necessidades da menor são patentes. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: 1) DECLARAR que o requerido 

Nilson Nogueira Santos, é o pai biológico de Agatha Isabel da Silva, a qual 

passará a se chamar Agatha Isabel da Silva Santos. 2) CONDENAR o 

requerido Nilson Nogueira Santos a pagar, mensalmente, alimentos 

definitivos em favor de sua filha Agatha Isabel da Silva, no valor 

equivalente 30 % do salário mínimo vigente, a partir da citação válida, todo 

dia 10 de cada mês, mediante depósito em conta bancária da 

representante legal da menor. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil local, nos moldes 

determinados pelo artigo 29, § 1º, alínea “b”, da Lei nº 6.015/77, para as 

alterações devidas no assento de nascimento da menor, fazendo-se 

constar ainda o nome dos avós paternos, no registro da criança. Sem 

custas, ante os benefícios da Justiça Gratuita. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. CIÊNCIA ao Ministério Público. Com o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, e, cumpridas todas as determinações 

constantes da presente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002286-37.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. M. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002286-37.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIO CANDIDO FERREIRA REQUERIDO: JANDIRA DE 

MORAIS FERREIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio ajuizada por 

Mario Candido Ferreira em face de Jandira de Morais Ferreira, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Narra à parte autora que 

casou-se com a parte requerida em 18/04/1998, mas a união foi mantinha 

por aproximadamente 02 (dois) anos, estão separados de fato, haja vista 

que a vida em comum tornou-se insustentável por incompatibilidade de 

gênios. Aduz que, do matrimônio, adveio um filho, hoje maior e capaz. 

Aponta, ainda, que não foram adquiridos bens durante o casamento, 

tampouco existem dívidas a serem partilhadas. Requer a procedência da 

ação, com a decretação do divórcio do casal. A inicial veio instruída com 

documentos. Recebida a inicial foi deferido os benefícios da gratuidade 

judiciária à parte autora e designada audiência de conciliação (id 

9530584). A parte requerida foi pessoalmente citada, porém não 

compareceu a audiência de conciliação (id 9990625) e não apresentou 

contestação nos autos, deixando fluir o prazo, consoante certidão de id 

11720510. O autor manifestou-se pugnando pela condenação da 

requerida em multa de 2% (dois por cento) por ato atentatório a dignidade 

da justiça, ante a ausência injustificada na audiência de conciliação (id 

11696998), bem como pelo julgamento antecipado da lide (id 12027846). 

Viera-me os autos conclusos. É o breve relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Divórcio ajuizada por Mario Candido Ferreira 

em face de Jandira de Morais Ferreira, ambos já qualificados nos autos em 

epígrafe. De início, registro que a parte requerida foi pessoalmente citada, 

contudo não compareceu a audiência de conciliação, tampouco 

apresentou contestação nos autos, razão pela qual DECRETO a sua 

revelia (art. 344 do CPC), no entanto deixo de aplicar os efeitos, com 

fundamento no artigo 345, II, do CPC. Não havendo questões preliminares 

ou nulidades a serem sanadas, passo ao julgamento antecipado do feito, 

nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. Pois bem. O casamento restou 

comprovado documentalmente nos autos. Com efeito, pleiteia a parte 

autora a decretação do divórcio do casal, com o rompimento do vínculo 

matrimonial, sendo certo que não há notícias de bens a partilhar e dívidas 

conjugais. É certo que, desde o advento da Emenda Constitucional n.º 

66/2010, a qual alterou a redação do art. 226, § 6º, da Carta Magna, não 

existem mais lapsos temporais para a decretação do divórcio, bastando à 

manifestação de vontade de qualquer dos cônjuges no sentido de ver 

rompido o vínculo matrimonial que os une, sendo despicienda a análise de 

qualquer outro requisito para dissolução do casamento. Desta maneira, 

diante das manifestações apresentadas na petição inicial, a procedência 

da ação é medida que se impõe. Não obstante a presente demanda versar 

sobre direitos indisponíveis (ação de estado), tenho que a dilação 

probatória mostra-se desnecessária, haja vista a revelia da parte 

requerida, a qual não contestou a ação. É certo, ademais, que, diante das 

alegações contidas na inicial (e não contestadas pela parte requerida), 

não há notícias de bens a partilhar. Fica resguardado à parte ré, 

entretanto, promover futura ação autônoma para reclamar a partilha de 

bens eventualmente existentes que não foram declarados na presente 

demanda. Por fim, importante pontuar que nenhuma das partes pleiteou 

pela alteração do nome da parte requerida, visando à retirada do 

sobrenome do autor do nome daquela, a fim de viabilizar que a requerida 

voltasse a usar o nome de solteira. Consigno, ainda, que deixo abrir vista 

dos autos ao Ministério Público, por inexistir qualquer das hipóteses 

elencadas no artigo 178 do CPC, porquanto as partes noticiaram não 

haver interesses de incapaz. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para o fim de DECRETAR o divórcio do casal Mario Candido 

Ferreira e Jandira de Morais Ferreira, declarando extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Custas, 

despesas e honorários sucumbenciais pela parte requerida, os últimos 

arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do Código 

de Processo Civil. Ante a ausência injustificada da parte ré na audiência 

de conciliação, conforme se vê nos autos, com fundamento no artigo 334, 

§ 8º, do CPC, CONDENO a requerida no pagamento de multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça que fixo em 2% (dois por cento) sobre o 

valor da causa, a ser revestido em favor do Estado de Mato Grosso. 

Oficie-se o Estado de Mato Grosso, dando-lhe ciência sobre a 

condenação da requerida por ato atentatório à dignidade da justiça. 

Transitada em julgado esta sentença, EXPEÇA-SE mandado de averbação 
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ao Cartório de Registro Civil Competente. Oportunamente, arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. Ciência ao Ministério Público. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 16 de 

abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001151-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. H. P. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - 014.814.551-50 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001151-87.2017.8.11.0007. 

EXEQUENTE: JHONATAN HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA 

REPRESENTANTE: ADRIANA PEREIRA DE OLIVEIRA EXECUTADO: JOSIAS 

DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença de alimentos 

ajuizada por Jhonatan Henrique Pereira de Oliveira representado por sua 

genitora Adriana Pereira de Oliveira contra Josias de Oliveira, todos já 

qualificados. O pedido inicial veio instruído com diversos documentos. 

Após o recebimento da inicial e citação do requerido, as partes 

peticionaram nos autos informando a realização de acordo em relação aos 

alimentos, pugnado pela sua homologação, expedição de ofício para 

levantamento do valor de R$ 146,36 (cento e quarenta e seis reais e trinta 

e seis centavos) em nome do executado ao FGTS, a ser repassado em 

favor da parte exequente, bem como, requereu a extinção do feito (Id. 

12968195). Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou 

favoravelmente pela homologação do acordo, consoante parecer juntado 

nos autos (Id. 13197439). Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Primeiramente, 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. Analisando os autos, como observado pelo Ministério 

Público em seu parecer, a presente ação tinha por objeto o cumprimento 

de sentença, para execução de alimentos em desfavor do executado, no 

entanto, as partes firmaram acordo, em relação ao valor devido pelo 

executado ao exequente (alimentando). Assim, ante a concordância do 

Ministério Público com o acordo entabulado entre as partes (Id. 13197439), 

uma vez que preserva suficientemente os interesses do menor, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos legais o 

acordo celebrado entre as partes (Id. 12968195), cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante da presente sentença. 

Ademais, há a informação nos autos de que o executado quitou sua 

dívida, assim, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, c/c artigo 924, 

inciso III, ambos do CPC/2015. EXPEÇA-SE o competente alvará de 

liberação para levantamento do valor de R$ 146,36 (cento e quarenta e 

seis reais e trinta e seis centavos), de saldo do FGTS, à Autarquia 

Previdenciária, para ser liberado em favor do exequente, na conta 

indicada ao Id. 12968195. Sem custas e honorários advocatícios. Ciência a 

Defensoria Pública e ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE mediante as baixas e cautelas 

de praxe. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 16 de maio de 2018. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001752-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO APARECIDO MANSUR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001752-93.2017.8.11.0007 

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

do reclamante: WILLIAN HIDEKI YAMAMURA, MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO, MARCELO BRASIL SALIBA REQUERIDO: CRISTIANO APARECIDO 

MANSUR Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão c/c pedido 

liminar ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamento S/A. contra Cristiano 

Aparecido Mansur, todos (as) já qualificados (as). A inicial veio instruída 

com diversos documentos. Após o recebimento da inicial (id 9180755), 

entre um ato e outro, a parte autora peticionou pugnando pela desistência 

do feito (id 13212491). Vieram os autos à minha conclusão. É o relatório. 

DECIDO. Analisando o feito, verifico que ainda não houve triangularização 

da relação processual, ante a ausência de citação da parte ré, razão pela 

qual, a extinção do presente feito independe de concordância desta última. 

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, CPC/2015. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015, 

e via de consequência, revogo a liminar concedida. Custas pela parte 

autora (art. 90 do CPC/15), as quais já foram recolhidas e sem 

condenação em horários advocatícios. Oficie-se o Juízo deprecado 

solicitando a devolução da carta precatória no estado em que se encontra, 

independente de cumprimento. Deixo de proceder à baixa de restrições 

sobre o veículo ou negativação do nome do requerido dos órgãos de 

proteção ao crédito, uma vez que inexiste qualquer ordem judicial deste 

Juízo neste sentido. Ante a renúncia ao prazo recursal, ARQUIVE-SE os 

autos, com as baixas e cautelas de praxe, observando-se, no tocante a 

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

necessário. Alta Floresta-MT, 17 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002285-52.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMABEL-MT INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ENIO SALTIEL (EXECUTADO)

ELTON DE OLIVEIRA MUNIZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE ALINE SCHMITT OAB - RS105160 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002285-52.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

Advogado(s) do reclamante: EDUARDO ALVES MARCAL, HUGO ROGER 

DE SOUZA ALMEIDA, THAIZA SILVA BRITO EXECUTADO: IMABEL-MT 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME e outros (2) 

Advogado(s) do reclamado: JOICE ALINE SCHMITT Vistos. Trata-se de 

Execução de título extrajudicial por quantia certa ajuizada pela Cooperativa 

de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – 

Sicredi Norte/MT em face de IMABEL MT INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA, Elton de Oliveira Muniz e Enio Salatiel, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. Citada, na pessoa do seu 

representante, a empresa compareceu aos autos. O executado Elton 

compareceu espontaneamente por meio de seu advogado constituído 

(manifestação acostada aos autos). Em petição posterior, a empresa 

IMABEL e o executado Elton apresentaram exceção de pré-executividade 

e, em seguida, a exequente impugnou a exceção oposta, pedindo pelo 

regular prosseguimento dos autos (manifestações juntadas aos autos). No 

entanto, antes de dar prosseguimento ao feito, vejo que a citação do 

executado Enio Saltiel via postal não se efetivou, restando o ato frustrado, 

conforme se vê no AR acostado aos autos. Assim, INTIME-SE a exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender de direito em 

relação ao executado Enio, sob pena de extinção do feito. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Alta Floresta-MT, 29 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto.
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000536-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUMAGI INDUSTRIA METALURGICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE FERNANDO LOPES VIEIRA OAB - SP356388 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTA FLORESTA TRATOR PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000536-63.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: LUMAGI INDUSTRIA METALURGICA LTDA Advogado(s) do 

reclamante: GEORGE FERNANDO LOPES VIEIRA EXECUTADO: ALTA 

FLORESTA TRATOR PECAS LTDA - ME Vistos. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para novamente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 

321 parágrafo único, do CPC/15, para juntar aos autos o instrumento de 

procuração, documento indispensável à propositura da ação (art. 320 do 

CPC/15). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 29 de maio de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002591-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALESSANDRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TEIXEIRA RODRIGUES OAB - AC3406 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002591-21.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: LUCAS ALESSANDRO DE SOUZA Advogado(s) do 

reclamante: GUILHERME BOCARDI BIANCHINI REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A e outros (4) Advogado(s) do reclamado: HORST VILMAR 

FUCHS, ALEXANDRO TEIXEIRA RODRIGUES Vistos. Tendo em vista o teor 

da certidão retro, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, requeira o que entender de direito. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Alta Floresta-MT, 29 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000747-70.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE SOUZA RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000747-70.2016.8.11.0007. 

EXEQUENTE: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

EXECUTADO: GISLAINE SOUZA RAMOS Vistos. Considerando o lapso 

desde o último cálculo da dívida, postergo à análise do pedido retro, nesta 

senda, INTIME-SE a parte exequente para atualizar o débito, no prazo de 

05 (cinco) dias. Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. CUMPRA-SE o 

necessário. Alta Floresta-MT, 29 de maio de 2018. Tibério de Lucena 

Batista Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001034-33.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DE CAMPOS RAMPAZO (AUTOR)

NEIRE PERPETUA DA SILVA RAMPAZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO NILSON (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001034-33.2016.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 230.535,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[PROPRIEDADE, Divisão e Demarcação, Direito de Vizinhança]. Partes 

do processo: Parte Autora: AUTOR: MOACIR DE CAMPOS RAMPAZO, 

NEIRE PERPETUA DA SILVA RAMPAZO Parte Ré: RÉU: GILBERTO NILSON 

Vistos. Compulsando os autos verifico a existência de vício no processo, 

uma vez que houve denunciação à lide na contestação, no entanto, não 

foram citados os denunciados, conforme dispõem os artigos 125 e ss do 

CPC/15. Por essa razão, nos termos do art. 352, do CPC/15, tendo em 

vista que a denunciação partiu da parte requerida, na forma do art. 131, 

parágrafo único, do mesmo diploma legal, CITEM-SE os denunciados à lide, 

observando que há chamado na Comarca de Colíder-MT, para querendo, 

apresentarem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, 

com a manifestação dos denunciados, INTIME-SE a parte autora, para 

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

Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Alta Floresta-MT, 29 de maio de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001034-33.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DE CAMPOS RAMPAZO (AUTOR)

NEIRE PERPETUA DA SILVA RAMPAZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO NILSON (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001034-33.2016.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 230.535,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[PROPRIEDADE, Divisão e Demarcação, Direito de Vizinhança]. Partes 

do processo: Parte Autora: AUTOR: MOACIR DE CAMPOS RAMPAZO, 

NEIRE PERPETUA DA SILVA RAMPAZO Parte Ré: RÉU: GILBERTO NILSON 

Vistos. Compulsando os autos verifico a existência de vício no processo, 

uma vez que houve denunciação à lide na contestação, no entanto, não 

foram citados os denunciados, conforme dispõem os artigos 125 e ss do 

CPC/15. Por essa razão, nos termos do art. 352, do CPC/15, tendo em 

vista que a denunciação partiu da parte requerida, na forma do art. 131, 

parágrafo único, do mesmo diploma legal, CITEM-SE os denunciados à lide, 

observando que há chamado na Comarca de Colíder-MT, para querendo, 

apresentarem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, 

com a manifestação dos denunciados, INTIME-SE a parte autora, para 

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

Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Alta Floresta-MT, 29 de maio de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 135300 Nr: 516-60.2016.811.0007

 AÇÃO: Interdito Proibitório->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: Cleuza Figueredo de Souza, Laurindo Estanislau, JdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio dos Santos

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:16249/O

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do patrono/procurador 

da parte requerida, para manifestação, em 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 95494 Nr: 3840-34.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlito Souza Santos, Elena Lins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelito Souza Santos, Antonia Freitas Santos, 

MILTON GAETANO, Darci Zanovelo Gaetano, Leandro Belucio, Caroline 

Gomes Moscardini Belucio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto André Lasch - 

OAB:4.324 / MT, Eugenio Lasch - OAB:2.062-A / MT

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

OAB:14735-B/MT, Valter Stavarengo - OAB:11665/MT, Wesley 

Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT, Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Vistos.

Considerando que este Magistrado estará na Comarca de Cuiabá-MT, para 

o curso denominado “A Atividade Judicante na Recuperação Judicial”, a 

ser realizado nas instalações da ESMAGIS-MT no período de 28 e 29 de 

maio do 2018, estando em trânsito à data de 30 de maio do ano corrente, 

redesigno a audiência marcada para 07 de agosto de 2018, às 13h30min, 

mantendo inalteradas as demais determinações de fls. 342/343.

Ademais, em relação ao embargos de declaração opostos pela parte 

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

autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste o que entender 

de direito.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 63786 Nr: 2953-21.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divanete Neres Andrade

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

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

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

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

OAB:8039-A/MT, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, promover a REGULARIZAÇÃO CADASTRAL 

do CPF da REQUERENTE junto à Receita Federal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 136504 Nr: 1102-97.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Faustino Cardoso Ferrarezi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loja Renner S/A

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

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - 

OAB:17.211-A/MT

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

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

parte Requerida/Apelada, para no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se 

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

novo CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000871-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DALVA FERREIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000871-19.2017.8.11.0007 

AUTOR: ANA DALVA FERREIRA RÉU: BANCO TRIANGULO S/A 

Advogado(s) do reclamado: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade contratual c/c restituição de 

valores pagos ajuizada por Ana Dalva Ferreira contra Banco Triângulo, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. Ao contestar a ação, o 

requerido postulou pela apresentação da gravação de voz em cartório, 

visando comprovar a regularidade da contratação do serviço ofertado via 

telefone – item “a” (id 9897787). Pois bem. Em se tratando de contrato 

verbal entabulado pelas partes via telefone, a jurisprudência vem 

decidindo quanto à viabilidade da apresentação da gravação nos autos. 

Sobre o tema, os seguintes acórdãos: “Telefonia. Ação declaratória c.c. 

indenização por danos morais. Débito supostamente desconhecido. 

Gravação telefônica apresentada pela ré, comprovando a contratação de 

novo Plano, pela autora. Inversão do ônus probatório. Impossibilidade. 

Ausência de verossimilhança. Exigibilidade do débito demonstrada. 

Cerceamento de defesa inocorrente. Acesso à mídia disponibilizado às 

partes. Degravação desnecessária. Improcedência da ação. Manutenção. 

Litigância de má fé configurada. Imposição de multa. Cabimento. Valor. 

Redução que se impõe. Proporcionalidade e razoabilidade. Indenização à 

requerida. Inadmissibilidade. Prejuízo não demonstrado. Recurso provido 

em parte, apenas, para reduzir o valor da multa por litigância de má fé e 

afastar a indenização do art. 81, do CPC. (TJSP; Apelação 

1035620-60.2017.8.26.0002; Relator (a): Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26ª 

Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 04/05/2018; Data de Registro: 04/05/2018) “. “DIREITO 

PRIVADO – APELAÇÃO DA AUTORA – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – IMPROCEDÊNCIA – 

CONTRATAÇÃO VERBAL, POR TELEFONE – DEVER DA PRESTADORA DE 

APRESENTAR GRAVAÇÕES REFERENTES AO NEGÓCIO CELEBRADO 

COM A AUTORA – O fato da contratação dos serviços ter ocorrido 

verbalmente, por telefone, não obsta a apresentação de gravações ou 

outros documentos, ao invés de contrato escrito – Prestadora que tem o 

dever de apresentar documento comum às partes, mormente porque dele 

decorreu inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito – Procedência decretada - Recurso provido. (TJSP; Apelação 

1005088-74.2015.8.26.0196; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão 

Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 2ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 31/10/2016; Data de Registro: 31/10/2016)”. 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - 

CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE - EXIBIÇÃO DO CONTRATO ESCRITO - 

IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO - IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Nas 

contratações realizadas via telefone, impossível se mostra a exibição de 

contrato escrito, sendo devido à disponibilização da gravação da 

contratação efetuada. De acordo com o art. 15, §8º, da Resolução da 

Anatel nº 477/2007, as prestadoras de serviços devem manter, em um 

prazo mínimo de 06 meses, a gravação à disponibilidade do usuário. 

Assim, se a parte autora formulou o requerimento de exibição após tal 

prazo, a prestadora de serviços agiu em exercício regular de direito ao 

descartar a gravação, de modo que impossível a sua exibição, o que 

impõe a improcedência da demanda. (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.14.029980-2/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 
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CÍVEL, julgamento em 26/10/2017, publicação da súmula em 07/11/2017)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

EXIBIÇÃO DAS GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS. POSSIBILIDADE. O juiz é o 

destinatário da prova, incumbindo a ele decidir acerca da necessidade e 

utilidade das provas para a formação de seu convencimento, conforme 

art. 370 do CPC. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, resta mantida 

a decisão atacada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE, E 

NESTA, DESPROVIDO. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70074276577, 

Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard 

Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 25/10/2017)”. Assim, como o ônus 

da prova foi invertido para a parte requerida, DEFIRO o pedido da 

apresentação da gravação de voz em cartório referente aos fatos 

narrados na inicial, no prazo de 10 (dez) dias. Importante destacar, que a 

parte autora não impugnou o referido pedido quando se manifestou quanto 

a contestação e nem em momento posterior ao ser intimada para dizer à 

respeito da produção de provas, consoante se vê nos autos. Decorrido o 

prazo, com ou sem a manifestação, certifique-se. Aportando aos autos, a 

referida manifestação, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 

(dez) dias, requeira o que entender de direito. Fluido o prazo, com ou sem 

a manifestação, certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 24 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001640-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSEIAS BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001640-90.2018.8.11.0007 

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

do reclamante: JAMIL ALVES DE SOUZA REQUERIDO: OSEIAS BATISTA 

DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada 

pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A contra Oseias Batista de 

Oliveira, todos (as) já qualificados (as). A inicial veio instruída com 

diversos documentos. Vieram os autos à minha conclusão. Pois bem. 

Como reconhecido no caput do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verifica por meio de carta registrada expedida por 

intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo Protesto de Título. 

Nesse ponto, a jurisprudência, com dissidência mínima, sufragou o 

entendimento de que bastará à notificação extrajudicial a entrega da 

correspondência no endereço do devedor, mesmo que não recebida por 

ele pessoalmente. Assim sendo, a antiga discussão acerca de ser 

necessária a notificação pessoal do devedor restou superada, atualmente 

vigendo a presunção juris tantum de que o destinatário tenha recebido a 

correspondência entregue na sua residência. Depois, vale registrar que a 

mora ocorre ex re, pela própria dicção do artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 

911/69, que assim dispõe: “Art. 2º (...) § 2º. A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada 

pela Lei nº 13.043, de 2014)”. Logo, a notificação extrajudicial ou, como 

queiram, o protesto do título não constituem propriamente a mora, apenas 

servindo ao propósito de comprová-la, de sorte que se mostra razoável a 

mera entrega da correspondência à residência do destinatário, o qual, 

inclusive, já estava ciente da mora pelo simples atraso no pagamento das 

parcelas. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, concorrem os 

seguintes julgados: "AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA 

REGISTRADA FRUSTADA – NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA 

NÃO CONFIGURADA – APELO DESPROVIDO – RENOVAÇÃO DOS 

FUNDAMENTOS DO APELO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição imprescindível para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a 

publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da 

constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a 

jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa 

notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios 

possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou 

comprovado. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso 

não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos argumentos já 

apresentados nas razões do Recurso de Apelação e devidamente 

analisados no pronunciamento judicial. (Ag 131153/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)." "APELAÇÃO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO 

ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO 

"NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO 

ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no 

endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de 

alienação fiduciária, não está caracterizada a mora. A intimação mediante 

protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados 

todos os meios para a localização do devedor. (Ap 146155/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)." 

"APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO -– NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a constituição do 

devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 

501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica 

diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto, uma vez que 

o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a 

mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). A prova da entrega da carta 

registrada (expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos) 

no domicílio do devedor do contrato de alienação fiduciária é suficiente 

para sua constituição formal em mora (pressuposto processual da ação 

de busca e apreensão à luz do Decreto-Lei 911/69), sendo dispensada 

sua notificação pessoal (STJ AREsp 772079/MS). (Ap 120870/2017, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)" 

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO 

POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO 

– INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR – 

INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o fim de constituição em mora do 

devedor, não tendo havido tentativa de sua notificação pessoal - o que é 

diverso de tentativa frustrada - não é válida a notificação, por edital, do 

protesto do título. A comprovação da mora é condição da ação de busca e 

apreensão, pelo que não sendo comprovado que a notificação 

extrajudicial foi entregue no endereço do devedor ou que por outro meio 

tenha o credor buscado validamente notificá-lo, o processo deve ser 

julgado extinto sem resolução do mérito, com indeferimento da petição 

inicial. (Ap 103970/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 

20/10/2017)." "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO 

COMPROVADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, 

IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO - (...) 

2.Ação originária de busca e apreensão relacionada a contrato de 

alienação fiduciária, onde a constituição do devedor em mora não foi 

comprovada. A notificação extrajudicial foi enviada pelo Cartório de Títulos 

e Documentos de Porto de Pedras-Alagoas para um dos endereços 

declinados no contrato, com retorno da correspondência por duas vezes. 

Posteriormente, o devedor foi cientificado do protesto por meio de Edital 

publicado em jornal local. 3.A matéria em debate na Apelação já foi 
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analisada pelo TJMT e STJ, em sede de Agravo de Instrumento e Recurso 

Especial, respectivamente. 4.Recurso com propósito de rediscutir a 

matéria, objetivando a reforma do julgado. Assim, deve ser negado 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes os vícios 

enumerados pelo artigo 1022 do CPC. 5. Para fins de prequestionamento, o 

julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos 

legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da 

decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide, a teor do que 

estabelece o artigo 1025 do CPC/2015. 6. Embargos de Declaração 

rejeitados. (ED 117262/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017)." Então, da confrontação do entendimento 

jurisprudencial colhe-se a certeza inarredável de que, se é prescindível 

que o próprio devedor receba a notificação, por outro lado, a constituição 

em mora pressupõe que a correspondência seja encaminhada ao seu 

endereço. Portanto, volvendo os olhos para o caso judicializado, há cópia 

de notificação redigida pela parte autora, no entanto, há informação de 

que a mesma não fora entregue pelo motivo de “Mudou-se”. Ora, da detida 

análise dos documentos, verifico que a correspondência (notificação 

extrajudicial) não foi recebida nem pela parte devedora e nem por terceira 

pessoa. De fato, em casos tais, a obrigação é do comunicante diligenciar 

para que a correspondência chegue até a residência do destinatário, 

assim, considerando o entendimento do STJ que orienta que o protesto por 

edital, para constituição do devedor em mora, apenas é permitido se 

esgotadas todas as possibilidades de sua localização. Assim, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

321 do CPC/15, EMENDE a inicial, sob pena de indeferimento para 

COMPROVAR a mora da parte devedora, nos termos do artigo 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69. Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Consigne-se que o (a) presente despacho/decisão observa o disposto no 

artigo 10 do CPC/2015, no caso de não cumprimento da referida 

determinação. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 29 de maio de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002422-34.2017.8.11.0007

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:

MAURO FERONATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002422-34.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Advogado(s) do reclamante: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR 

REQUERIDO: MAURO FERONATO Vistos. Trata-se de Ação de Busca e 

apreensão ajuizada pelo Bradesco Administradora de Consórcio LTDA em 

face de Mauro Feronato, ambos qualificados nos autos em epígrafe. O 

pedido veio instruído com diversos documentos. Intimada para comprovar 

a mora, bem como recolher as custas e taxas processuais ou juntar as 

guias de recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial (id 9753906), a 

parte autora juntou apenas as guias das custas e taxas, quedando inerte 

quanto a comprovação da mora, reiterando genericamente os pleitos 

iniciais (id 9852419). Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. 

Fundamento e Decido. A constituição da mora é requisito essencial para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme preconiza o artigo 

2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e tal requisito é imprescindível para a 

propositura da ação. No caso dos autos, a parte autora informou que o 

requerido foi notificado extrajudicialmente (declaração e extrato genérico 

de rastreabilidade dos Correios), todavia embora intimada para comprovar 

a mora, a parte interessada deixou de atender a ordem judicial ao não 

proceder à juntada do AR para demonstrar a veracidade de tal alegação, 

quedando-se inerte, consoante se vê nos autos. Em caso similar, o TJMT 

decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, I, CPC – 

COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO INDISPENSÁVEL À 

PROPOSITURA DA AÇÃO NÃO COMPROVADO – SÚMULA 72 DO STJ - 

INICIAL NÃO EMENDADA NO PRAZO DETERMINADO - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A demonstração da mora é requisito 

imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (Ap 84926/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017)”. Assim, outra 

alternativa não resta ao Juízo a não ser o indeferimento da petição inicial, 

com a consequente extinção do presente feito sem resolução do mérito. 

Por oportuno, consigno que não há necessidade de intimação pessoal da 

parte autora para tomar ciência quanto à extinção da ação sem resolução 

de mérito, por descumprimento da determinação de emenda à petição 

inicial. O TJMT tem decidido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO 

CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO 

POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM 

PEDIR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento 

assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por 

indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é 

desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé. 

(Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 

01/09/2017)”. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão pela 

qual, nos termos do artigo 485, I e VI, do CPC/15, JULGO EXTINTO o 

presente processo sem resolução de mérito. Sem custas e honorários 

advocatícios. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. Cumpra-se o 

necessário. Alta Floresta-MT, 15 de maio de 2018. Tibério de Lucena 

Batista Juiz Substituto.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001311-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001311-78.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Advogado(s) do reclamante: HUDSON JOSE RIBEIRO 

REQUERIDO: VILSON JOSE DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão c/c pedido liminar ajuizada pela BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento contra Vilson José da Silva, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. A inicial veio instruída com diversos 

documentos. Retificado o valor atribuído a causa (id 13079560), a parte 

autora foi intimada para proceder ao recolhimento do valor complementar, 

bem como juntar aos autos os comprovantes das custas iniciais atribuídas 

ou proceder ao recolhimento, contudo a requerente não atendeu a ordem 

judicial, peticionando nos autos pedindo a desistência da ação ou extinção 

do feito com resolução do mérito, alegando que a parte requerida 

reconheceu o valor da dívida, efetuando seu pagamento via boleto (id 

13232109). Vieram os autos à minha conclusão. É o relatório. DECIDO. 

Analisando o feito, verifico que ainda não houve triangularização da 

relação processual, ante a ausência de citação da parte ré, razão pela 

qual, a extinção do presente feito independe de concordância desta última. 

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, CPC/2015. Quanto ao pedido de extinção do feito com 

resolução do mérito, entendo não ser possível, uma vez que a autora não 

trouxe aos autos qualquer documento hábil para demonstrar a veracidade 

da informação ou mesmo o comprovante de pagamento do boleto 

bancário. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015. Condeno 
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a autora no pagamento das custas processuais (art. 90 do CPC/15). Deixo 

de proceder à baixa de restrições sobre o veículo ou desbloqueio de 

valores via Bacenjud, uma vez que inexiste qualquer ordem judicial deste 

Juízo neste sentido. Ante a renúncia ao prazo recursal, ARQUIVE-SE os 

autos, com as baixas e cautelas de praxe, observando-se, no tocante as 

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

Alta Floresta-MT, 17 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000943-69.2018.8.11.0007

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:

FRANCISCO RODRIGUES ARAGON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000943-69.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Advogado(s) do reclamante: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR 

REQUERIDO: FRANCISCO RODRIGUES ARAGON Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão c/c pedido liminar ajuizada pelo Bradesco 

Administradora de Consórcios LTDA contra Francisco Rodrigues Aragon, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. A inicial veio instruída com 

diversos documentos. Intimada para comprovar a mora (id 12920823), a 

parte autora peticionou aos autos informando a desistência do feito (id 

13276745). Vieram os autos à minha conclusão. É o relatório. DECIDO. 

Analisando o feito, verifico que ainda não houve triangularização da 

relação processual, ante a ausência de citação da parte ré, razão pela 

qual, a extinção do presente feito independe de concordância desta última. 

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, CPC/2015. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015. 

Custas pela parte autora (art. 90 do CPC/15), as quais já foram recolhidas 

e sem condenação em honorários advocatícios. Deixo de proceder à baixa 

de restrições sobre o veículo e qualquer comunicação aos órgãos 

competentes (SERASA), uma vez que inexiste qualquer ordem judicial 

deste Juízo neste sentido. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE 

os autos, com as baixas e cautelas de praxe, observando-se, no tocante 

as custas pendentes, o que dispõe a CNGC/MT. Cumpra-se o necessário. 

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

Substituto.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000201-15.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LOURENCO DE MELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000201-15.2016.8.11.0007 

AUTOR: PAULO LOURENCO DE MELLO Advogado(s) do reclamante: 

GERSON LUIZ SEVERO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de Ação de Concessão de auxílio-doença 

em aposentadoria por invalidez rural c/c pedido de tutela antecipada 

ajuizada por Paulo Lourenço de Mello contra Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos qualificados nos autos em epígrafe. O pedido veio 

instruído com diversos documentos. Após o recebimento da inicial, 

verificando que a parte autora não instruiu a ação com o pedido de 

requerimento na via administrativa, o feito foi chamado à ordem e 

suspenso pelo prazo de 30 (trinta) dias, em observância ao RE 631.240 do 

STF, para que a parte autora apresentasse o documento administrativo, 

sob pena de extinção do feito. No id 13167401 foi certificado o decurso do 

prazo da suspensão do processo concedido ao autor para a juntada do 

requerimento administrativo. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de Ação de Concessão de 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez rural c/c pedido de tutela 

antecipada ajuizada por Paulo Lourenço de Mello contra Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A 

parte ré em contestação sem análise de mérito, preliminarmente, alegou 

falta de interesse por ausência de requerimento administrativo. O STF no 

RE 631.240, com repercussão geral reconhecida, entendeu ser 

indispensável o prévio requerimento administrativo pelo segurado antes de 

pleitear benefício previdenciário nas vias judiciais. Em observância a esse 

entendimento, o processo foi suspenso pelo prazo de 30 (trinta) dias para 

que a parte autora apresentasse o prévio requerimento do pedido na via 

administrativa, já que ela pretende com a presente ação a conversão do 

auxílio doença em aposentadoria por invalidez, contudo, mesmo intimada, 

deixou fluir “in albis” o prazo, consoante certidão de id 13167401. Denoto 

ainda, que o autor também não comprovou a postulação na via 

administrativa. A ausência de prévio requerimento administrativo junto ao 

referido Instituto Previdenciário, importa em ausência de interesse de agir, 

uma das condições da ação. Não se trata da necessidade do exaurimento 

da via administrativa, mas sim de encontrar uma resistência à pretensão, 

caso contrário não haverá lesão ou ameaça a ser apreciada pelo Poder 

Judiciário, conforme estabelece o artigo 5º, inciso XXXV, da CF/88. Dessa 

forma, percebe-se que a Administração Pública não foi provocada para 

examinar a pretensão, não havendo como saber se esta poderia ser 

satisfeita sem a necessidade da via judicial. Sobre o tema, o TRF da 1ª 

Região tem entendido que: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POSTULADO DIRETAMENTE NA VIA 

JUDICIAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. 

NOVA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA DILIGENCIAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO 

CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM A RESOLUÇÃO DE SEU 

MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao 

apreciar o RE 631.240, com repercussão geral reconhecida, entendeu 

indispensável o prévio requerimento administrativo pelo segurado antes de 

pleitear benefício previdenciário nas vias judiciais. 2. Não obstante, a e. 

Corte Maior estabeleceu os critérios de transição a serem observados nos 

processos em curso: a) nos casos em que o INSS apresentou 

contestação de mérito no feito, fica mantido seu trâmite. Isso porque, essa 

resposta caracteriza o interesse de agir da parte autora , uma vez que há 

resistência ao pedido, não havendo que se falar em carência de ação; b) 

Para aquelas ações ajuizadas em juizados itinerantes, a ausência do 

pedido administrativo não implicará a extinção do feito. Isso se dá porque 

os juizados se direcionam, basicamente, para onde não há agência do 

INSS, c) Nas demais ações, o requerente do benefício deve ser intimado 

pelo juízo para dar entrada no pedido junto ao INSS, no prazo de 30 dias, 

sob pena de extinção do processo. Uma vez comprovada a postulação 

administrativa, a autarquia também será intimada a se manifestar, no prazo 

de 90 dias. 3. Irretocável a sentença extintiva - sem resolução do mérito 

da demanda - quando o magistrado, agindo conforme a orientação firmada 

pelo Pretório Excelso, intimou previamente a parte autora para comprovar 

o pedido administrativo do benefício na esfera administrativa, o que não foi 

cumprido in casu. 4. Apelação da parte autora não provida. (AC 

0037035-23.2013.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO NEVES DA CUNHA, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL JOSÉ GERALDO 

AMARAL FONSECA JÚNIOR (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 

26/02/2018)”. “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. AUXÍLIO ACIDENTE. 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROCESSO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA PACIFICADO EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL E DE RECURSO REPETITIVO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 631.240, com 

repercussão geral reconhecida, entendeu indispensável o prévio 

requerimento administrativo pelo segurado antes de pleitear benefício 

previdenciário nas vias judiciais, hipótese que se afasta, todavia, nos 

casos em que o INSS apresentou contestação de mérito no curso do 

processo judicial. Isso porque, havendo contestação, caracterizado está o 

interesse de agir da parte autora, uma vez que há resistência ao pedido, 

não havendo que se falar em carência de ação. 2. No caso concreto, a 

ação em epígrafe foi ajuizada em 11/08/2015, e instada a parte autora a 

comprovar o prévio requerimento administrativo do benefício 

previdenciário de auxílio acidente pleiteado inicialmente, o requerente não 

o fez, o que ensejou a extinção do processo sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 267, I c/c o art. 295, III, ambos do CPC. Dessa forma, tendo 
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sido a presente ação ajuizada em data posterior a decisão do Supremo, 

não há como distanciar do entendimento firmado, sendo a extinção da 

presente medida impositiva. 3. Apelação desprovida. Sentença mantida 

por seus próprios fundamentos. (AC 0038976-66.2017.4.01.9199 / GO, 

Rel. JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 01/02/2018)”. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 485, inciso VI, do CPC/15. Sem custas e sem condenação de 

honorários. REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais ao médico 

nomeado André Luiz de Brito por meio do Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, na forma do 

art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF, uma vez que a perícia foi 

realizada no caso dos autos. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se o 

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

BATISTA Juízo Substituto.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003402-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA INES ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003402-78.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Advogado(s) do reclamante: GIULIO ALVARENGA REALE 

REQUERIDO: MARIA INES ALVES DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação 

de busca e apreensão proposta por BV Financeira S/A Crédito, 

Financiamento e Investimento em face de Maria Ines Alves da Silva, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. O pedido inicial veio instruído com 

diversos documentos. Determinada a emenda para comprovar o 

recolhimento das custas ou juntar os comprovantes, sob pena de 

cancelamento da distribuição (id 11075347), a parte atendeu a ordem 

judicial (id 11163946). Recebida a inicial, a liminar foi deferida (id 

11199157). Realizada a busca e apreensão do veículo, bem como, a 

citação da parte requerida, esta efetuou o pagamento integral da dívida 

apresentada pelo autor no prazo legal, no valor de R$ 12.162,13 (doze mil, 

cento e sessenta e dois reais e treze centavos), consoante manifestação 

e comprovante de depósito bancário acostado aos autos, oportunidade em 

que pediu a concessão da gratuidade de justiça. Efetivado o depósito, foi 

determinada a expedição de mandado de restituição do veículo (id 

11720311). O autor impugnou a mora, alegando que o valor depositado 

pela requerida era insuficiente, em razão dos juros e atualização 

monetária e das despesas inerentes à propositura da ação, apresentando 

como correto o valor de R$ 16.020,79 (dezesseis mil, vinte reais e setenta 

e nove centavos), consoante manifestação de id 11997992. O autor 

peticionou aos autos concordando com o valor do pagamento, pedindo 

pela extinção do feito com resolução pelo reconhecimento da procedência 

do pleito inicial pela ré, com fulcro no artigo 487, III, “a”, do CPC/15 (id 

13315229). Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento e Decido. Consoante assinalado no relatório, a requerida, 

após a efetivação da busca e apreensão, pagou a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, consoante lhe faculta art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, 

demonstrando que a requerida reconheceu a procedência do pedido 

inicial, devendo o feito ser extinto com resolução do mérito (art. 487, III, 

alínea “a”, do CPC/15). A declaração acostada aos autos comprova que o 

bem foi restituído à requerida (id 13315233), após o cumprimento da liminar 

de busca e apreensão do veículo descrito na inicial. Em relação ao pedido 

de complementação do valor arguido pelo autor, vejo que houve a perda 

do objeto, uma vez que em manifestação posterior à própria parte 

concordou com a quantia depositada pela ré, pugnando, pela extinção do 

feito. O TJMT tem entendido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 924, II, DO 

CPC/2015 - PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DO DÉBITO - COMPROVADO - MANTIDA A SENTENÇA EXTINTIVA SOB 

OUTRO FUNDAMENTO - EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO 

RECONHECIMENTO DO PEDIDO - RECURSO DESPROVIDO. Purgada a 

mora, mediante a comprovação do pagamento da integralidade da dívida 

pendente (parcelas vencidas e vincendas), não há saldo remanescente a 

ser complementado. Logo, mantém-se a extinção da ação, no entanto, sob 

outro fundamento, de extinção, com resolução do mérito, pelo 

reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487 do CPC. (Ap 

162416/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)”. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito 

da causa, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC/15, ante o 

reconhecimento da procedência do pedido inicial pela requerida. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita à requerida, diante da presunção de 

veracidade da afirmação (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. Concedo a requerida no pagamento das 

custas processuais, bem como nos honorários advocatícios que fixo em 

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

artigo 90, “caput”, do CPC/15, reduzindo-lhes pela metade, em observância 

a regra do § 4º do artigo 90 do CPC/15, porém a sua EXIGIBILIDADE ficará 

SUSPENSA pelo prazo do art. 98, § 3º, do CPC/15. Quanto ao valor 

depositado em juízo concernente a purgação da mora, EXPEÇA-SE alvará 

judicial para o levantamento do valor, devendo a quantia ser transferida 

para a conta bancária indiciada pelo autor na petição de id 13315229. 

Deixo de proceder à baixa de restrições sobre o veículo, uma vez que 

inexiste qualquer ordem judicial deste Juízo neste sentido. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, os autos com as baixas e anotações 

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

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 114080 Nr: 2539-47.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli de Almeida Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

fls. 102/103, devendo indicar telefone da autora e localização atual para 

realização de estudo socioeconômico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 137079 Nr: 1439-86.2016.811.0007

 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: Helena Hoffman Wagner

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

da perita de fls. 37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 120607 Nr: 7945-49.2014.811.0007

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Administração da Bahia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wladislaw Moscalenko

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euber Luciano Vieira Dantas - 

OAB:20568/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista o tempo decorrido desde o arquivamento, determino a 

intimação do polo ativo para manifestação em até 15 dias.

 Decorrido o prazo, retornem conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 106561 Nr: 1867-73.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norte Vidros Comércio de Vidros e Artefatos 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Pereira de Castro - 

OAB:4238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos intimando o procurador do exequente, para 

manifestação no prazo de 10 dias, requerendo o que de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 29339 Nr: 912-57.2004.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GASA, DAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAP

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

OAB:8.148/MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de INTIMAÇÃO

Prazo do edital: 30

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Executados(as): Elísio Antunes Pinto, 

Cpf: 92788467168, Rg: 04330173 SSP GO Filiação: Damasceno Flores 

Pinto e Maria de Lurdes Antunes Pinto, data de nascimento: 16/07/1969, 

brasileiro(a), natural de Brasília-DF, casado(a), motorista/serviços gerais, 

Endereço: local incerto e não sabido.

FINALIDADE: Efetuar a INTIMAÇÃO da parte requerida ELISIO ANTUNES 

PINTO, acima qualificado, para manifestar-se acerca da penhora online 

realizada às fls.167/169, no prazo de 05(cinco) dias, nos termos do art. 

854 §2º do CPC/2015.

RESUMO DA INICIAL: A mãe e o pai da exeqüente foram casados no 

período de 17/08/1991 e 21/02/2002, porém após o divórcio foi acordado o 

pagamento de pensão alimentícia, e, ocorre que, o executado não cumpriu 

a obrigação desde a época do acordo, sendo pleiteada a sua prisão civil.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos. (...) 5) Realizada a penhora, com sucesso, 

INTIME-SE a parte executada acerca da penhora online para que, 

querendo, no prazo de cinco (05) dias, se manifeste (art. 854, § 2º, do 

CPC/2015). 6) Aportada aos autos a manifestação de que trata o item 

anterior, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS. 7) Efetivado o bloqueio com sucesso e decorrido o 

prazo de que trata o item “5”, fica a indisponibilidade CONVERTIDA em 

penhora, devendo a quantia indicada ser transferida para a conta de 

Depósitos Judiciais, na forma do art. 854, § 5º, do CPC/2015 e CNGC. 8) 

Não havendo manifestação da parte executada, também na forma do item 

“5”, CERTIFIQUE-SE e diga a parte credora em quinze (15) dias, o que for 

de seu interesse para prosseguimento do feito. 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, Anne Mariele de 

Cássia Monteiro, analista judiciário, digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 155292 Nr: 3690-43.2017.811.0007

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdL, CCCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Vitor Rondon 

Borges de Campos - OAB:13.142/MT

 Vistos,

Em razão do acima mencionado, redesigno a audiência para o dia 

11/06/2018, às 14h, saindo os presentes intimados.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 112891 Nr: 1475-02.2014.811.0007

 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: Vicentina Alves Franco

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

S/A

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

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

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

requerida a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar os 

dados bancários para transferência do depósito judicial de fls. 60. Após o 

prazo, sem manifestação, os autos serão remetidos ao arquivo em face 

do transito em julgado.

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001788-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELENI RODRIGUES BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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 e REQUERIDA, na pessoa dos seus Procuradores, para, no 

prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se acerca da complementação do 

laudo pericial juntado nesta ação.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001177-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA FERNANDES ALONSO (AUTOR)

SERGIO PEDREIRO ALONSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELA TRESSO TERRIN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

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

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

objetivando, assim, o cumprimento do mandado para a Reintegração de 

Posse extraído dos autos, consoante Id 13436718. A guia para pagamento 

da diligência poderá ser emitido através do portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no banner “Emissão de Guias 
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Oline”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – CGJ. A guia e o 

comprovante de pagamento deverão ser juntados nos autos no mesmo 

prazo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 1981 Nr: 22-31.1998.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rojam Petróleos Ltda, Odair Aparecido da 

Costa, Sergio Roberto de Carvalho, Leila Pompeu de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Luiz Ferreira - OAB:MT 

5447, Maria Lúcia Ferreira Teixeira - OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Wanderley Albieri - 

OAB:5025A, VALESCA GONÇALVES ALBIERI - OAB:8287

 Vistos.

Defiro o pedido retro e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

exequente dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 49046 Nr: 1197-45.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Renato de Souza Barbeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGF Logistica e Transportes Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Gonçalves Facinni 

Lemos - OAB:1135/RO, Sandro Ricardo Salonski Martins - 

OAB:1084/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

emende o petitório de fls.128, a fim de preencher os requisitos do artigo 

524 do CPC, instruindo com o demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119371 Nr: 7045-66.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deoclecia Martinez

 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.

 Intime-se a parte autora, por meio de seu Advogado, no prazo de 15 dias, 

informar se houve a Pericia designada, bem como, atualizar seu endereço, 

tendo em vista o teor de certidão de fl. 80. Sob as pena da Lei.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62132 Nr: 1800-50.2009.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAP, GASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAP

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

OAB:8.148/MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta, via sistema RENAJUD, com o escopo de 

verificar acerca da existência de veículos registrados em nome do 

executado ELÍSIO ANTUNES PINTO, 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.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 42638 Nr: 2795-68.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonadia Christ Majevski-Espolio, Mario Majevski, Celso 

Majevski, Leandro Majevski, Diomar Majevski, Isaltino Majevski, Carlos 

Majevski, Astrogildo Majevski, Leonira Magevski, Leonilda Magevski

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, denota-se que o pedido de Habilitação de 

Herdeiros de fl. 159-162 consta desacompanhado da devida procuração 

ad Judicia.

 Sendo assim INTIME-SE a causídica para no prazo de 15 dias regularizar 

a representação dos herdeiros apontados no referido petitório, sob pena 

de revogação da decisão de fl. 174.

Transcorrido in albis, o prazo acima certifique-se e voltem-me conclusos.

Intime-se, Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112436 Nr: 997-91.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angela Alves

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

 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: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Compulsando os autos detidamente verifico que há divergência em relação 

ao quantum a ser executado pela requerente, em sede de cumprimento de 

sentença. Diante disso, DETERMINO a REMESSA DOS AUTOS AO 

CONTADOR com atribuições perante este juízo, para que realize o cálculo 

do quantum conforme supramencionado.

Após, certificada a juntada dos cálculos aos autos, façam-me conclusos.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102586 Nr: 4075-64.2012.811.0007

 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): João Alves da Silva

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública do Município de 

Alta Floresta/MT, em face de Geraldo Batista Borges, onde busca o 

recebimento de seu crédito tributário, expresso nas CDA´s (fl.09/13), com 

vencimento entre os anos de 2007 a 2011.

Infrutífera a citação da executada por Oficial de Justiça (fl. 79), pelo que, 

deferiu-se sua citação editalícia (fl. 82), a qual ocorreu aos 21/03/2017 (fl. 

84), tendo-se sido nomeado curador especial, o qual alegou a Nulidade da 

Citação Editalícia à fl.87.

Manifestação à fl. 89.

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Compulsando os presentes autos, vejo que o pleito da Excipiente 
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IMPROCEDE.

Com efeito, houve a tentativa de citação pessoal do devedor, no endereço 

constante em seu cadastro junto ao Município Exequente, a qual restou 

infrutífera (fl. 79).

Ademais, apesar de ter acesso ao sistema de busca Infoseg, o curador 

especial não apresentou endereço diverso do indicado na exordial, para a 

localização do executado. Logo, reputo válida a citação editalícia 

realizada. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS 

PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU - LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – 

CITAÇÃO VÁLIDA – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – DEFENSORIA 

PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO.

Correta a citação por edital quando certificado pelo Oficial de Justiça que o 

devedor encontra-se em lugar incerto e não sabido, desde que lhe seja 

garantindo nomeado curador especial para o exercício do direito ao 

contraditório e à ampla defesa. Inteligência dos arts. 72, II e 256, II, ambos 

do CPC.

(Ap 127259/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, 

Publicado no DJE 08/03/2018)

Intime-se a exequente, a fim de que manifeste nos presentes autos, 

pugnando o que entender por direito, no prazo de 15 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59660 Nr: 4271-73.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ola

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

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

OAB:MT 8.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista que, em resposta aos quesitos, a Sra. Perita respondeu 

que não há incapacidade laborativa, concluindo pela ausência de 

limitações para a vida da parte autora, afirmando, por outro lado, que 

houve amputação do hálux no momento do acidente (fls. 316/317), 

concluo por haver contradições existentes no referido laudo pericial. 

Sendo assim, NOMEIO em substituição à perita antecessora, 

independentemente de compromisso, a perita Dra. Fernanda Sutilo Martins, 

CRM/MT 4232, para realizar a perícia médica na parte autora.

FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), em observância à 

tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF.

INTIME-SE a Sra. Perita da nomeação, bem como para designar dia e 

horário para realização da perícia, consignando-se que o laudo pericial 

deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 30 dias, contado a partir 

da data da realização da perícia. ENCAMINHE-SE a Sra. Perita cópia da 

inicial, de eventuais atestados médicos e resultados de exames que 

instruem a exordial, bem como dos quesitos apresentados pelas partes e 

do Juízo, e ainda, dos documentos carreados às fls. 339/343.

Após, INTIMEM-SE os interessados para comparecimento, consignando à 

parte autora que deverá portar os exames médicos atualizados, 

porventura existentes, na ocasião da perícia.

Com o aporte do laudo pericial, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestarem-se sobre a perícia.

Por fim, façam os autos CONCLUSOS para sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100260 Nr: 1801-30.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvaldo Marques de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilceo Fabris

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Silveira Silvério - 

OAB:10516/MT, Izabel Cristina Pimentel de Souza - OAB:20.966/DF, 

Luciana Moreira Bazilio Lima - OAB:44590/PR, Sérgio Luiz do 

Amaral - OAB:MT 13120-A

 Vistos.

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

o que entender por direito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 165262 Nr: 1648-84.2018.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Izabel Correa Molina Trindade, Romero Molina 

Trindade

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

Associados Norte Mato-Grossense-Sicredi Norte

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

OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o objeto dos presentes embargos é o excesso de 

execução, a teor do § 3º, do art. 917, do CPC, INTIME-SE o embargante 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial apontando o 

valor que entende correto, além de apresentar demonstrativo discriminado 

e atualizado de seu cálculo. Devendo ainda a importância equivalente ao 

débito controverso, constar do valor da causa e refletir no complemento 

das custas processuais, porventura necessário, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos, conforme previsão do art. 918, II, do CPC.

2) Transcorrido in albis o prazo fixado no item “1”, CERTIFIQUE-SE. Após, 

CONCLUSOS para deliberação.

 Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117244 Nr: 5349-92.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedita Izabel Correa Molina Trindade, 

Romero Molina Trindade

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

OAB:12113-O/MT

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

OAB:4.136-A

 Vistos.

Tendo em vista a oposição dos embargos em apenso (Cód. 165262), por 

inteligência do art. 239, § 1º, do CPC, dou por citada a executada 

BENEDITA IZABEL CORREA MOLINA TRINDADE, e, por conseguinte, 

REVOGO a decisão de fl. 134, tornando sem efeito o edital de fl. 135.

No ponto, consideando a ausência de pedido para recebimento dos 

embargos em apenso (Cód. 165262) com efeito suspensivo, DETERMINO a 

intimação do exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

andamento no feito pugnando o entender por direito.

Outrossim, DETERMINO a retificação da capa dos autos para fazer 

constar a classe correta da ação.

 Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59279 Nr: 3985-95.2008.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Augusto Rebouças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves Costa

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

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

CARVALHO - OAB:SP 347.439, GUSTAVO HENRIQUE PACHECO 

BELUCCI - OAB:SP 287.856, LUIZ EDGARD BERALDO ZILLER - OAB:SP 

208.672, MOACIR CARLOS MESQUITA - OAB:SP 18.053, ROBERTA DE 

OLIVEIRA - OAB:SP 131.040

 Vistos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 18 de 685



Trata-se de cautelar inominada proposto por LUIZ AUGUSTO REBOUÇAS 

em face de MARCELO ALVES COSTA, ambos qualificados nos autos.

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

entabulado (fls. 126/128).

É o relatório.

No ponto, tendo em vista o acordo entabulado e consequente desistência 

expressa do recurso de fls. 120/122, DEIXO de recebê-lo.

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

celebrado entre as partes, fls. 126/128 e SUSPENDO o presente feito até o 

decurso do prazo para o integral cumprimento do acordo.

Após o decurso do prazo acordado, INTIME-SE a parte autora para, no 

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

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

resposta positiva.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61439 Nr: 1022-80.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Augusto Rebouças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves Costa

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

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE 

PACHECO BELUCCI - OAB:SP 287.856, MOACIR CARLOS MESQUITA - 

OAB:SP 18.053, ROBERTA DE OLIVEIRA - OAB:SP 131.040

 Vistos.

Trata-se de ação de inexigibilidade de obrigação contratual proposto por 

LUIZ AUGUSTO REBOUÇAS em face de MARCELO ALVES COSTA, ambos 

qualificados nos autos.

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

entabulado (fls. 136/138).

É o relatório.

No ponto, tendo em vista o acordo entabulado e consequente desistência 

expressa do recurso de fls. 130/132, DEIXO de recebê-lo.

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

celebrado entre as partes, fls. 136/138 e SUSPENDO o presente feito até o 

decurso do prazo para o integral cumprimento do acordo.

Após o decurso do prazo acordado, INTIME-SE a parte autora para, no 

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

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

resposta positiva.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60291 Nr: 4839-89.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Alves Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Augusto Rebouças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE PACHECO 

BELUCCI - OAB:SP 287.856, LUIZ EDGARD BERALDO ZILLER - OAB:SP 

208.672, MOACIR CARLOS MESQUITA - OAB:SP 18.053

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

OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por MARCELO 

ALVES COSTA em face de LUIZ AUGUSTO REBOUÇAS, ambos 

qualificados nos autos.

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

entabulado (fls. 134/136).

É o relatório.

No ponto, tendo em vista o acordo entabulado e consequente desistência 

expressa do recurso de fls. 127/129, DEIXO de recebê-lo.

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

celebrado entre as partes, fls. 134/136 e SUSPENDO o presente feito até o 

decurso do prazo para o integral cumprimento do acordo.

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

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

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

resposta positiva.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 5619 Nr: 37-97.1998.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton dos Santos Souza

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

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

OAB:5126-A/MT

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

OAB:3056/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movida por MILTON DOS SANTOS 

SOUZA em face de BANCO BRADESCO S/A.

Entre um ato e outro, à fl. 701 fora aportado cálculo do contador judicial 

apontando o valor remanescente do débito.

Às fls. 703/704, manifestação das partes concordando com o cálculo 

judicial.

À fl. 705, o executado informa o pagamento do débito remanescente, 

pugnado pela extinção do feito.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Ante o depósito dos valores da condenação no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

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

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

Após o trânsito em julgado, requisite-se a transferência dos valores 

depositados nos autos para a conta judicial e proceda-se o necessário 

para a liberação dos valores em favor da parte exequente, utilizando-se 

dos dados bancários constantes nos autos (fl. 697).

Após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

CUMPRA-SE.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE APARECIDA TAUFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT0011099A 

(ADVOGADO)

PAULO ROBERTO VIGNA OAB - SP0173477A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 

13396760/13396807, foi interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que 

a parte autora requer os benefícios da Justiça Gratuita. Certifico que 

procedo a intimação da parte RECORRIDA/REQUERIDA do inteiro teor do 

recurso – ID - 13396760/13396807, para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Alta Floresta, 26 de maio de 

2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011054-71.2010.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE NOSSOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

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

advogada, do inteiro teor do Ofício juntado no ID nº 11996230, bem como 

para requerer o que entender adequado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 26 de maio de 

2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ATHENORA MARIA DOMINGOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON & ALEXANDRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E 

ORTOPEDICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

EMANUEL RIBEIRO FERNANDES - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000036-31.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ATHENORA MARIA 

DOMINGOS REQUERIDO: JEFFERSON & ALEXANDRA COMERCIO DE 

ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME, EMANUEL RIBEIRO 

FERNANDES - ME Vistos. DEFIRO o pedido formulado no ID nº 12465599. 

Assim, expeça-se alvará de liberação do valor, conforme requerido pelo 

autor. Após, arquive-se o processo. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 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: 1000036-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ATHENORA MARIA DOMINGOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON & ALEXANDRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E 

ORTOPEDICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

EMANUEL RIBEIRO FERNANDES - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000036-31.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ATHENORA MARIA 

DOMINGOS REQUERIDO: JEFFERSON & ALEXANDRA COMERCIO DE 

ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME, EMANUEL RIBEIRO 

FERNANDES - ME Vistos. DEFIRO o pedido formulado no ID nº 12465599. 

Assim, expeça-se alvará de liberação do valor, conforme requerido pelo 

autor. Após, arquive-se o processo. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 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: 1000415-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATASHA TAISA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000415-35.2018.8.11.0007 REQUERENTE: NATASHA TAISA LEAL 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado da lide, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I - Mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por NATASHA TAISA LEAL em face de AZUL LINHAS 

AÉREAS BRASILEIRAS S/A, onde a Reclamante alega, em síntese, que 

teve sua bagagem extraviada quando embarcou na cidade de Alta 

Floresta (MT) com destino final em Cascavel (PR). Ocorre que devido ao 

mal tempo a autora desembarcou na cidade de Foz de Iguaçu (PR) e foi 

até seu destino final por meio terrestre. Sustenta que após desembarcar 

no local de destino, notou que não haviam encontrado sua bagagem. 

Assim, questionou os funcionários da empresa Reclamada, sendo-lhe 

informado que as bagagens não tinham chegado ao aeroporto de Foz de 

Iguaçu (PR). Afirma que após cerca de 40 (quarenta) horas a empresa 

aérea devolveu a bagagem. Citada, a reclamada ofertou contestação, 

impugnando os pedidos da inicial da reclamante e aduzindo pela 

inexistência de ato ilícito praticado, tendo em vista que prestou todo 

atendimento possível com rapidez e agilidade para efetuar a localização da 

bagagem extraviada e entregando-a no dia seguinte, pugnando assim pela 

improcedência dos pedidos da inicial. O autor desincumbiu-se do seus 

ônus processual no momento em que anexou aos autos comprovante de 

registro de irregularidade de bagagem, ID n.º 11834218, com suporte no 

art. 373, inciso I do NCPC. De início, destaco que, em se tratando de 

extravio de bagagem, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

conforme reiterada jurisprudência nesse sentido: “Responsabilidade Civil – 

Extravio de bagagem – Danos materiais e danos morais – Aplicação do 

Código de defesa do consumidor – “Já está assentado na Seção de Direito 

Privado que o Código de Defesa do Consumidor incide em caso de 

indenização decorrente de extravio de bagagem.”(STJ – 3ª T. – REsp. 

1670569 – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito – j. 18.9.2003 – DJ 

17.11.2003 – p. 322). Outrossim, cumpre salientar que resta clarividente 

dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Por sua vez, a reclamada 

apenas se limitou a negar os fatos, não trazendo nada aos autos que 

pudesse eximir sua responsabilidade, sendo assim, resta evidente o dever 

de indenizar a Reclamante. Importante esclarecer que o contrato de 

transporte é de adesão, oneroso e de execução continuada, cuja 

obrigação do transportador só se encerra quando da entrega do 

passageiro e de seus pertences no destino final, respondendo pelos 

danos que ocorrerem no percurso contratado. Desta feita, tenho que a 

Reclamada Azul Linhas Aéreas não honrou com seu dever de guarda da 

bagagem transportada, sendo, portanto, responsável pelos danos 

sofridos pela Reclamante. Constatada que a pretensão do Reclamante 

encontra-se provada nos autos, passo a analisar o pedido deduzido na 

inicial quanto à fixação do valor dos danos morais. No que se refere ao 

dano moral, a solução não é diversa, pois o Reclamante ficou desprovido 

de seus pertences pessoais, fato que, por si só, gera direito à 

indenização, porquanto ultrapassa o limite de mero dissabor. Além de ficar 

sem suas bagagens, experimentou a angústia de permanecer juntamente 

com seus familiares perdidos no aeroporto, sem as bagagens e sem saber 

o que fazer, amargando diversos transtornos e aborrecimentos. Em que 

pese o tempo em que mala ficou extraviada, deve-se levar em 

consideração que o período de estadia da reclamante também era exíguo. 

Note-se que o simples fato de ter que conviver, ainda que por mais 24 

(vinte e quatro) horas, com a frustração e a incerteza de ver seus 

pertences perdidos já é capaz de violar a dignidade humana e, assim, 

viabilizar o arbitramento de indenização. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO - 

Extravio de bagagem - Ação de ressarcimento - Viagem internacional - 

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Indenização devida pelos 

danos material e moral - Recurso provido.” (TJSP, RAC Nº 991050546873 

(7051450600), 20ª Câmara de Direito Privado, Relator (a): Miguel Petroni 

Neto, j. 08-02-2010). “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - 

INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAL E MORAL - EXTRAVIO DE BAGAGEM 

– TRANSPORTE AÉREO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CDC - DANO 

PRESUMIDO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - VALOR DA INDENIZAÇÃO – 

OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - RECURSOS 

DESPROVIDOS. O extravio de bagagem durante viagem aérea configura, 

por si só, o dano extrapatrimonial à vítima. O dano moral é puro e dispensa 

a demonstração do efetivo prejuízo. É de se manter o valor da indenização 

por dano moral se atendidos aos princípios da moderação, razoabilidade e 

proporcionalidade” (TJMT, RAC Nº. 120916/2008, 6ª Câmara Cível, Rel. 

Des. Juracy Persiani, j. 07-01-2009). Assim, entendo que a reclamante 

enfrentou situações de preocupação e estresse que dão ensejo à 

reparação postulada, pois o que importa para alguém ser responsabilizado 

por dano moral é a conduta reprovável que faz com que incida a norma 

que determina a indenização. Presente a relação de causa e efeito entre a 

conduta da Reclamada e o dano causado ao Reclamante procede o pleito 

de indenização por dano moral. A condenação em dano moral deve servir 

de desestímulo à repetição de situações como a dos autos, devendo a 

indenização assumir um caráter punitivo e pedagógico; onde a mesma 

consiste em advertência ao causador do dano, de que não se aceita 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 20 de 685



aquela conduta. Destaco que a indenização por dano moral, em seu duplo 

aspecto, objetiva compensar a mácula sofrida e tem o caráter de sanção 

ao causador do dano, devendo ser levada em consideração, 

principalmente, a situação financeira do ofensor de modo que a 

indenização sirva para desestimular a prática do ato danoso. Contudo, é 

de se verificar que ante a ausência de previsão legal em relação ao 

quantum indenizatório fixados aos danos morais, deve-se ponderar seu 

valor observando o seu caráter punitivo, compensatório e pedagógico e, 

por fim, evitando o enriquecimento ilícito ou a chamada “indústria do dano 

moral”. Assim, fixo, a título de dano moral, o montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais) para o Reclamante, em observância ao princípio da 

proporcionalidade e da razoabilidade, ao qual apresenta-se moderado e 

suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem causa da 

reclamante. II - Dispositivo Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, em 

parte, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de CONDENAR 

a empresa reclamada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a reclamante NATASHA 

TAISA LEAL no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com incidência de 

juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença 

(súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Taciane Fabiani Juíza 

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

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

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

Floresta/MT, 25 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: 1002203-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA JACOB MARRAFAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002203-21.2017.8.11.0007 REQUERENTE: RAFAELA JACOB MARRAFAO 

REQUERIDO: AVIANCA Vistos. Indefiro o pedido de justiça gratuita 

apresentado pela autora (recorrente), pois não está demonstrado que não 

possui condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família, e, por outro lado, os indícios decorrentes 

de sua situação socioeconômica indicam a possibilidade de pagar as 

custas, sobretudo porque a autora se qualificou como cirurgiã dentista, 

constituiu advogado particular no processo, bem como, seu extrato de 

imposto de renda demonstram a capacidade econômica para pagamento 

das custas. Intime-se a 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, 23 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: 1000707-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUMAR MOTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000707-20.2018.8.11.0007 REQUERENTE: BRUMAR MOTOS LTDA - ME 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, com base no art. 20 

do mencionado diploma legal, o qual dispõe que não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Analisando 

detidamente o presente feito verifica-se que a parte autora carece de 

ilegitimidade ativa para demanda. Vale lembrar que a ausência de 

legitimidade é questão de ordem pública, passível de análise a qualquer 

tempo, desde que antes do trânsito em julgado da sentença, nos termos 

do artigo 485, § 3º do CPC. Com efeito, na esteira do entendimento 

dominante no STJ, aquele que não é titular da unidade consumidora junto à 

concessionária de energia elétrica não possui legitimidade para questionar 

os débitos relativos à prestação do serviço, tendo em vista que a 

responsabilidade pelas faturas é do consumidor que contrata o serviço 

junto à concessionária, em razão do caráter pessoal da obrigação, que se 

perfectibiliza mediante contrato. Desse modo, o fornecimento de energia 

elétrica é de obrigação propter personam e não propter rem, 

caracterizando, no caso, a ilegitimidade ativa da autora, porquanto é 

inviável pleitear direito alheio em nome próprio, salvo preceito legal em 

contrário, consoante disposto no art. 18 do CPC. Vê-se da fatura de ID nº. 

12296579 e da carta ao cliente de ID nº. 12296534 que o titular da unidade 

consumidora é o Sr. Darlei Vargas, e não a Brumar Motos. Ressalta-se 

que a Resolução 414/10 da ANEEL, estabelece em seu art. 2º, XVII: “Art. 

2º. Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes 

definições: XVII – consumidor: pessoa física ou jurídica, de direito público 

ou privado, legalmente representada, que solicite o fornecimento, a 

contratação de energia ou o uso do sistema elétrico à distribuidora, 

assumindo as obrigações decorrentes deste atendimento à(s) sua(s) 

unidade(s) consumidora(s), segundo disposto nas normas e nos 

contratos, sendo (...)”. Inobstante a apresentação do contrato de locação 

(ID nº. 12296475), é fato que a condição de locatária da empresa autora 

do prédio onde está instalada a unidade consumidora em alusão não lhe 

afere legitimidade ativa para a demanda, porquanto se passou a ocupar o 

imóvel como locatária deveria, evidentemente, contratar, em seu nome, o 

fornecimento com a ré. De ressaltar, em tempo, que o ajuste efetivado 

entre a requerente e o proprietário, no sentido de ser o locatário o 

responsável pelo pagamento das contas (item VI do contrato de locação), 

também não o legitima para demandar a concessionária, pois como dito, 

com esta a parte autora não detém qualquer relação contratual. Sobre o 

assunto, são os entendimentos jurisprudenciais que colaciono: 

PROCESSUAL CIVIL E PARAFISCAL. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO. 

INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. 

OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

PRECEDENTES. O contrato de prestação de serviços de fornecimento de 

energia elétrica cria relação jurídica de natureza propter personam, 

cumprindo ao titular da unidade consumidora, quem mantém vínculo 

contratual perante a concessionária, questionar eventual débito e 

consequências a ele inerentes, ausente legitimidade ativa de terceiro, 

sedizente locatário, para discutir a dívida e seus reflexos. (Apelação Cível 

Nº 70076451376, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 09/05/2018). 

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARATÓRIA POR DANOS 

MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . DÉBITO DE CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA NÃO FATURADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. 

OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM . AUTOR QUE NÃO PROVIDENCIOU 

ALTERAÇÃO CADASTRAL DE TITULARIDADE DA UNIDADE 

CONSUMIDORA PERANTE A EMPRESA FORNECEDORA DO SERVIÇO. 

EXTINÇÃO DO FEITO. A obrigação de adimplir as faturas que 

correspondem ao fornecimento de energia elétrica tem caráter propter 

personam , competindo ao obrigado que contratou a prestação de serviço: 

usuário (titular da unidade consumidora), de um lado, de outra a empresa 

concessionária. As faturas de consumo inclusas no processo revelam 

que o autor, residente no imóvel, não mantém relação contratual com a 

demandada, tampouco providenciou a alteração cadastral de titularidade 

da unidade consumidora junto à ré. Ilegitimidade ativa ad causam 

configurada. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no 

art. 485, inc. VI, do CPC/2015. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, INC. VI, CPC. 

APELOS PREJUDICADOS. (Apelação Cível Nº 70074032558, Vigésima 
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Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo 

da Silva, Julgado em 22/03/2018). APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE 

ATIVA. O pagamento por fornecimento de energia elétrica é obrigação 

propter personae, ligada à pessoa do contratante e não ao imóvel em que 

se instala a unidade consumidora. Como o contrato de prestação de 

serviços de fornecimento de energia elétrica não tem como titular a parte 

autora, falta legitimidade para o autor. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70075575241, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 23/11/2017). 

Impende anotar que a ação tem como objeto a declaração de 

inexigibilidade e ilegalidade da cobrança da fatura do mês de dezembro de 

2017, no total de R$ 3.500,79 (três mil e quinhentos reais e setenta e nove 

centavos), cujo documento de ID nº. 13051018 demonstra que o montante 

é correspondente a recuperação de consumo referente ao período de 

06/2016 a 11/2017. É certo que no caso em comento não houve 

suspensão do fornecimento de energia, a ensejar prejuízo ao autor 

usuário do serviço, o que justificaria eventual prejuízo por ele suportado. 

Ainda, vale observar que inadimplência aludida corresponde a débito 

pretérito (06/2016 a 11/2017), o que, consoante pacificado entendimento 

no âmbito das Turmas Recursais Cíveis e do STJ não pode ensejar a 

suspensão do serviço, senão vejamos: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 

DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DAS 

TURMAS RECURSAIS CÍVEIS. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007583370, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 16/05/2018). 

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO 

MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. 

CÁLCULO DA RECUPERAÇÃO DO CONSUMO COM BASE NOS SEIS 

MESES POSTERIORES AO TERMINO DA IRREGULARIDADE. LEITURA POR 

ESTIMATIVA. DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA. LICITUDE DO CORTE 

LEVADO A EFEITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. VEDAÇÃO 

DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM CASO DE INADIMPLEMENTO DE DEBITO 

PRETÉRITO. RECURSOS PROVIDOS, EM PARTE. (Recurso Cível Nº 

71007447030, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 16/05/2018). Nessa 

toada, do cenário fático apresentado conclui-se que apesar da 

demonstrada boa-fé do autor em resolver o imbróglio envolvendo a rede 

de energia em comento, a persistência da inadimplência do valor cobrado 

(tido pelo autor como indevido) não lhe acarretará prejuízos. Por certo, a 

cobrança não pode mais justificar o corte de energia e deverá ser 

intentada pela via adequada, podendo ensejar a inclusão do nome do 

devedor no cadastro de inadimplentes, e como dito, a fatura não está em 

nome do autor. Resta evidenciada, portanto, também a ausência de 

interesse processual do requerente ao deslinde do feito porquanto 

consoante explanado não há qualquer prejuízo a lhe ameaçar em 

decorrência da conduta da requerida. Ante o exposto, acolho a preliminar 

arguida pela requerida e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRTIO, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC. Inexistindo condenação em 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença. 

Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

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

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

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

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

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001238-77.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDELIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que decorreu o prazo e o executado devidamente 

intimado, na pessoa de sua advogada, não efetuou o pagamento da dívida. 

Certifico ainda que procedo a intimação da parte exequente, na pessoa de 

sua advogado, para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CATIELE SCANDOLIERO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DROGARIA AMERICA CENTER LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000088-90.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CATIELE SCANDOLIERO 

MARTINS REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Considerando o teor do Ofício Circular n° 50/2018 

oriundo do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, verifico a cessação da causa de 

suspensão processual inerente à afetação do Tema 106 pelo STJ, motivo 

pelo qual determino o normal prosseguimento do processo. Desta feita, 

intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 05 (cinco) dias. No que tange ao pleito de bloqueio, antes de deliberar 

acerca do referido pedido, determino a INTIMAÇÃO dos Gestores de 

Saúde Municipal e Estadual, de forma eletrônica através do e-mail 

g t i _ r e g i a o a l t o t a p a j o s @ h o t m a i l . c o m ,  o  p r i m e i r o ,  e 

apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br e gbses@ses.mt.gov.br, o segundo, 

para, em 24 (vinte e quatro) horas, prestarem informação nos autos sobre 

o cumprimento da ordem, consignando, inclusive, que resta pendente de 

análise pedido de bloqueio de verbas públicas para satisfação da ordem 

judicial, nos termos do artigo 1.307 da CNGC/MT. Após, remeta-se 

imediatamente o processo à conclusão para análise do pedido de bloqueio, 

devidamente triado como pedido de urgência. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 28 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 165602 Nr: 1826-33.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Correa de Azevedo, Maria Claudia 

Lopes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:16249/O

 III – DO DISPOSITIVO35.Ante ao exposto e, em consonância com o 

parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de CONVERSÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR, bem como o pedido de 

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, notadamente por persistir os 

mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, 

recomendando-os na prisão em que se encontra.36.De outro norte e, em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, não vislumbro 

demonstradas quaisquer das causas aptas a ensejar a absolvição 

sumária dos denunciados, a saber, (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 (artigo 397 do Código de Processo 

Penal).37.Analisando com acuidade os autos, entendo que restou 

demonstrada, em princípio, a materialidade do delito, bem como os indícios 

suficientes de autoria, aptos a autorizar a persecução penal para 

posterior análise exaustiva das questões suscitadas pela defesa, sob 
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pena de prejulgamento.38.Sobre o tema, o C. STJ já firmou o entendimento 

de que a motivação acerca das teses defensivas apresentadas por 

ocasião da resposta escrita deve ser sucinta, limitando-se à 

admissibilidade da acusação formulada pelo órgão ministerial, evitando-se, 

assim, o prejulgamento da demanda. Precedentes. 39.Por tais razões, a 

designação de audiência de instrução e julgamento é media que se 

impõe.40.Ante ao exposto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 11 de junho de 2018 às 16:00 horas.41.INTIME-SE os 

advogados dos indiciados.42.CIÊNCIA ao Ministério Público.43.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.44.Às providências.Alta Floresta/MT, 19 de 

março de 2018. Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000525-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

3 5 1 2 3 6 0 0  1 0 0 0 5 2 5 - 3 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7  B A N C O  B R A D E S C O 

FINANCIAMENTOS S/A LUCINEIA DA SILVA 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 15 (quinze) dias, efetue um depósito 

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

justiça até o bairro Cidade Bela. O recolhimento da diligência deverá ser 

feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Diligências – 

Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o comprovante, de 

acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para posterior expedição do 

mandado. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 28 de 

maio de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128301 Nr: 4235-84.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Jose Schlickmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S. A., Itaú Seguros S/A, 

Seguradora Mafre Vera Cruz Vida e Previdencia S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:MT/15013/A, Lucimar Cristina Gimenez Cano - 

OAB:MT/8506-A

 ISTO POSTO, com fundamento no inciso I, do art. 487, JULGO 

IMPROCEDENTE ESTA DEMANDA, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais 

no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com 

fulcro no §2º, do art. 85, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, a parte requerida deverá pleitear o 

cumprimento de sentença, no forma do artigo 513, §1º do NCPC, sob pena 

de remessa dos autos ao arquivo, com as baixas pertinentes.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 94393 Nr: 2640-89.2011.811.0007

 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): Duarte e Dutra Ltda, Edson Ferreira Dutra, 

Sueli Aparecida Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 520.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114129 Nr: 2588-88.2014.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bárbara Chrystian Gil Castro Cunha Okada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Paula - 

OAB:OAB/MT 10.374-B, Karla C. Watanabe Archer - OAB:16468/MT

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

OAB:9469/MT

 Vistos em correição.

Promova-se a expedição de alvará conforme a Parte requer.

 Por fim, DEFIRO o requerido à fl. 171, vez que, nos termos do artigo 112 

do Código de Processo Civil, compete ao Advogado cientificar seu cliente 

quanto à renúncia ao mandato, fato este devidamente comunicado, 

conforme se comprova à fl. 172, devendo ser excluído o nome do mesmo 

da capa dos autos e do sistema apolo.

Ademais, o prazo de dez dias previsto no art. 112, §1º do CPC, há muito 

expirou, eis que os autores foram notificados em 16.01.2018.

Assim, determino a intimação PESSOAL da Parte Ré para, no prazo de 05 

(cinco) dias, constituir novo Advogado nos autos, sob pena de revelia.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64079 Nr: 3405-31.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Geraldina Rodrigues de Lima

 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 
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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 Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 122211 Nr: 724-78.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Município 

de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Asiel Bezerra de Araújo, Manoel João Marques 

Rodrigues

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

OAB:5476/MT

 Vistos em correição.

Verifico que às fls.1.009, foi deferida a produção de prova testemunhal, 

bem como, para que não houvesse nulidade, se as partes requeressem 

no prazo de 15 (quinze) dias, foi deferido o depoimento pessoal do 

REQUERIDO.

Todavia, nenhuma parte requereu o depoimento pessoal do requerido, Sr. 

Asiel Bezerra de Araújo, logo, INDEFIRO o pedido de fls.1.046/1.047, por 

não haver motivos para o comparecimento pessoal do mencionado 

requerido. Ademais, noto que a audiência de instrução e julgamento no 

presente processo já foi redesignada por várias vezes, o que não condiz 

com a celeridade processual almejada.

Assim, MANTENHO a audiência de instrução e julgamento designada à 

fl.1.042, visto que não há requerimento de depoimento pessoal do 

requerido Asiel Bezerra de Araújo e o requerido é representado por 

patrono constituído nos autos.

Às providências, intimem-me.

 Cumpra-se.

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41294 Nr: 666-70.2004.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almir Correia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ CORREIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA MADALENA 

DA ASSUNÇÃO, para devolução dos autos nº 666-70.2004.811.0004, 

Protocolo 41294, 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): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277021 Nr: 5426-71.2018.811.0004

 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: Celso Martins Spohr

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edegar Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciele Inácio Oliveira - 

OAB:RO 5872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Considerando que há três confinantes que devem ser citados para 

comparecimento em audiência e que os mesmos residem em endereços 

diferentes, procedo a intimação do autor para que proceda o depósito de 

mais três diligências, no valor de R$ 54,00 ( cinquenta e quatro reais), no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176149 Nr: 10070-33.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Eliel Reis Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igreja Evangélica Assembléia de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, THIAGO QUEIROZ DA SILVA - OAB:, Wesley Eduardo 

da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome do requerido.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos financeiros, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

4.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257824 Nr: 11345-75.2017.811.0004

 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: Josefina da Silva Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amble Gago Lopes, BETY GOMES ALVES, 

Maria Silvéria da Silva, Maria Marlene Alves Costa

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Indefiro o pedido retro, uma vez que cabe a parte autora promover as 

diligências necessárias ao andamento do feito, ou, no caso em tela, no 

mínimo indicar o número do processo de inventário do falecido para que 

este juízo possa diligenciar no sentido de obter a certidão de óbito junto ao 

foro onde tramita o processo de inventário.

2. Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205042 Nr: 6611-52.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJF
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 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.: 229631 Nr: 8824-94.2016.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Mata Rica Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Tendo em vista que o requerido deixou de manifestar quanto à produção 

de provas (fl. 90) e o requerente manifestou-se dispensando a produção 

de novas provas (fls. 87), DOU POR PRECLUSA a produção de provas.

2.Verifico que o processo se encontra pronto para ser julgado, nos 

termos do que dispõe o artigo 355, I, do CPC.

3.INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem 

manifestação, voltem-me conclusos para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 200 Nr: 13-25.1991.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Curinga dos Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Naves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA LUCIA ARAUJO 

LEANDRO - OAB:OAB/GO 14.688, WANISSE ARAUJO DE SANTANA 

LEANDRO - OAB:20868/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome do executado.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 183819 Nr: 5346-49.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erivaldo Dantas de Matos, Joselita Pereira Costa Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elismar Machado Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro 

de Magalhães - OAB:MT-8.988

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome do requerido.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos financeiros, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

4.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245508 Nr: 3208-07.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARISSE RIBEIRO DE SOUZA, Clarisse 

Ribeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada nos artigos 835, 

CPC/2015, e art. 11 da LEF, DEFIRO o pedido de penhora por meio do 

Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do (a) executado (a).

2. PROCEDA-SE ao bloqueio de valores na conta corrente e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor (a), até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado, nos termos do artigo 16, III, da Lei 6.830/80, para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias a contar da referida intimação.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 68702 Nr: 2188-30.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anivaldo Bisinoto Arduini, Edson Azolini

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402, Edson Azolini - OAB:MT 3094, Rafael Arduini Azolini - 

OAB:MT 21.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, Firmino Gomes Barcelos - OAB:MT4.770-B, José 

Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de 

Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

1.Uma vez decorrido o prazo para pagamento voluntário da dívida sem que 
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o executado o tenha realizado, e considerando a ordem de preferência 

elencada no artigo 835, CPC/2015, DEFIRO o pedido de penhora por meio 

do Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do requerido.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos financeiros, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

4.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 90590 Nr: 4458-56.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Constantini Rodrigues Cobranças - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Crispim Alves Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Rodrigues da Silva - 

OAB:186287/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Juliano Sguizardi - OAB:MT 16.483, Kayo Ronnaro 

Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Patrícia Kretschmer dos Santos - 

OAB:18.417/E, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome do requerido.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos financeiros, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

4.DEFIRO o pedido constante no item "b" de fl. 136 (apenas transferência - 

RENAJUD).

 5.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1134 Nr: 1001-36.1997.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Sucessor do Banco Bemat 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDOSO E VIEIRA LTDA, MARINA 

BERNARDES G. PRUDENTE, Tânia Mariza Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613-B/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Luciana do Vale Mascarenhas - 

OAB:19.638-GO

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada nos artigos 835, 

CPC/2015, e art. 11 da LEF, DEFIRO o pedido de penhora por meio do 

Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do (a) executado (a).

2. PROCEDA-SE ao bloqueio de valores na conta corrente e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor (a), até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado, nos termos do artigo 16, III, da Lei 6.830/80, para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias a contar da referida intimação.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 38611 Nr: 115-90.2004.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRO LARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, Severino Gomes de Lima, VAINA MARIA FERREIRA

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome do requerido.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos financeiros, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

4.DEFIRO o pedido de busca pelo Sistema Renajud.

5.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 59825 Nr: 3006-16.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS E FILHOS LTDA, Ivone Ferreira de 

Carvalho Freitas, Pablo Carvalho de Freitas, Wendell de Carvalho Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada nos artigos 835, 

CPC/2015, e art. 11 da LEF, DEFIRO o pedido de penhora por meio do 

Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do (a) executado (a).

2. PROCEDA-SE ao bloqueio de valores na conta corrente e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor (a), até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado, nos termos do artigo 16, III, da Lei 6.830/80, para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias a contar da referida intimação.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 27871 Nr: 18-61.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOGARÇAS VEÍCULOS E PEÇAS

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARTIRA BIBIANA STEFANI - 

OAB:MT - 15.194-A, Rubens Bortoli Junior - OAB:5.620-MT

 Vistos.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud 
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dos ativos encontrados em nome do requerido.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos financeiros, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

4.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 21308 Nr: 443-59.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Luiz da Silva Araujo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:3963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON AZOLINI - 

OAB:3094/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 Vistos.

1.DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome do requerido.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos financeiros, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

4.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15905 Nr: 211-81.1999.811.0004

 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): Pedro Simon Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A

 EDITAL DE LEILÃO

PRAZO 30 DIAS

Primeiro Leilão: Dia 19/07/2018, às 14:00 horas. Segundo Leilão: Dia 

02/08/2018, às 14:00 horas.

Valor do Débito: 8.529,73 (Oito mil e quinhentos e vinte e nove reais e 

setenta e tres centavos)

Local onde se realizará: No seguinte endereço átrio do Fórum desta 

Comarca, localizado na Rua Francisco Lira, n. 1051, Sena Marques, 

cidade de Barra do Garças-MT

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.

Descrição do(s) Bem(ns): Um motocicleta marca Sundown, modelo Eletric 

startek cor vermelha, placa KAU 5546, Chassi 94T1XFBC77N043980, 

Ano/modelo 2007/2007, gasolina, Renavan 924026235, 97 cilindradas, 

avaliada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), na data de 09.04.2014.

Local onde se encontra o(s) Bem(ns): Av. dr. José Morbeck, n. 530, 

Centro, cidade de Araguaiana-MT

Valor Total da Avaliação: 4.000,00 (Quatro mil reais)

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.: 237606 Nr: 14543-57.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raides Aires da Costa Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robisson Galvão de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Silva Souza - 

OAB:23131/0, Paulo Mayruna Siqueira Belém - OAB:MT 15.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, Lucas Bernardino - OAB:12.027

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AMANDA SILVA 

SOUZA, para devolução dos autos nº 14543-57.2016.811.0004, Protocolo 

237606, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178209 Nr: 45-24.2014.811.0004

 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: Cláudio Pires Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRV Construtora e Empreendimentos Ltda Me, 

Willian Campolongo Rocha, Anderson Teotônio Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT, LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT, Paulo Sillas 

Lacerda - OAB:MT 4454-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ DA CUNHA, 

para devolução dos autos nº 45-24.2014.811.0004, Protocolo 178209, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162490 Nr: 3703-27.2012.811.0004

 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: Agnes Martins Machado, Lucivan Pereira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Márcio Capellano, Ana Rita Rippi 
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Capellano, Euripedes Luiz Esteves, E. L. Esteves Imobiliária, Josemiro 

Ribeiro Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Nayane da Cruz Machado - OAB:19.902 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAYANE DA CRUZ 

MACHADO, para devolução dos autos nº 3703-27.2012.811.0004, 

Protocolo 162490, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263149 Nr: 14966-80.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEONARDO 

ALMEIDA EDELBLUTH, para devolução dos autos nº 

14966-80.2017.811.0004, Protocolo 263149, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202879 Nr: 5412-92.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPNR, CNR, CNR, ENdES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:OAB/MT 16.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SERGIO BARROS 

ALVES LIMA, para devolução dos autos nº 5412-92.2015.811.0004, 

Protocolo 202879, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216063 Nr: 500-18.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Morais Arraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Miguel dos Santos, Cláudia 

Morais dos Santos, Cleiton Morais dos Santos, Selmi Gomes dos Santos, 

Daniel Valentino de Souza, Jonas Gomes dos Santos, Telmon Gomes dos 

Santos, Eva Maria Gomes Neto, João Moraes Neto, Yara Mendes de Brito 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio de Freitas Moraes - 

OAB:GO 21.287, WESLEY EDUARDO DA SILVA - OAB:13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Luciana Neves e Silva - OAB:12.662, 

Mário Takatsuka - OAB:SP 43.638

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAIO CESAR 

CLAUDINO CAVALCANTE, para devolução dos autos nº 

500-18.2016.811.0004, Protocolo 216063, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267262 Nr: 17506-04.2017.811.0004

 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: NSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria da Silva Campos - 

OAB:OAB/MT 17592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062, Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675, Luiz 

Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALÉRIA DA SILVA 

CAMPOS, para devolução dos autos nº 17506-04.2017.811.0004, 

Protocolo 267262, 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.: 227860 Nr: 7628-89.2016.811.0004

 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: Zilda Neves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleudenis Bezerra Honorato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Jakson Vieira Gomes - 

OAB:20.239 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Dito isso, INDEFIRO a tutela de urgência em caráter incidental, requerida 

às fls. 98/106, com fundamento no art. 558, CPC/2015. 9.INTIME-SE 

pessoalmente o requerido, para ele constituir advogado, já que há 

empecilho para a atuação da Defensoria em prol da sua defesa. FIXO 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 76, II, CPC/2015). 10.Após, voltem-me 

conclusos para deliberação. 11.Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203956 Nr: 6057-20.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Ferreira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Marcos Pinto dos Santos, Rosielly 

Gonzaga Matos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - 

OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 28.Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência incidental 

pleiteado e, por conseguinte, DETERMINO a averbação da presente ação 

às margens das matrículas nº 48.419, nº 51.022 e nº37.163 até a nº 

37.176, todas de propriedade do autor, Sr. Gilmar Ferreira de Sousa e 

também, a matrícula nº 68.221, de atual titularidade do Sr. Claudiomar 

Silva.29.OFICIE-SE ao CRI local a fim de proceder com a anotação da 

presente ação junto as margens das matrículas indicadas no item 

27.30.Ainda, DETERMINO a INTIMAÇÃO do Município, na pessoa de seu 

representante legal, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para manifestar seu 

interesse na área urbana objeto da discussão, esclarecendo se os limites 

que compõe a extensão de terras discutida se trata de via pública 

pertence a administração pública. 31.Após, INTIMEM-SE o autor e os 

requeridos, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, a fim de manifestarem 

sobre o pronunciamento Municipal, bem como sobre a necessidade de 

inclusão do Sr. Claudiomar Silva, caso este esteja na qualidade de 

possuidor da área objeto da demanda, sob pena de preclusão.32.Em 

seguida, voltem-me conclusos para deliberação.33.Intimem-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278185 Nr: 6177-58.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Pereira dos Santos - 

OAB:24040/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. PROCESSE-SE em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, 

CPC/2015.

2. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss, do 

CPC/2015.

3. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado nas fls. 05, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 01 de 

Agosto de 2018, às 16h30min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos termos 

do art. 695, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por meio de seu defensor e 

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, se for o caso.

4. 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).

5. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição, 

ressaltando-se que o não comparecimento da parte autora acarretará o 

arquivamento do pedido, enquanto a ausência do réu importará em revelia, 

além de confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 7º, da Lei 

nº. 5.478/68.

6. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 7. Considerando os interesses da requerente, DEFIRO o pedido de fls. 18, 

item “d” para FIXAR os alimentos provisórios à razão de 01 (um) salário 

mínimo vigente no país, que deverá ser depositado na Conta Corrente nº 

0501574-0, ag. 3292-1, do Banco Bradesco S/A, em nome da requerente, 

até o dia 10 (dez) de cada mês, em consonância com o disposto no artigo 

4º da Lei 5.478/68, tendo em vista o conjunto probatório dos autos.

8. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182870 Nr: 4574-86.2014.811.0004

 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: Rosiley Rodrigues da Silva, Rosicleia Rodrigues Maciel 

Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Benedito Bosco da Silva, Espólio de 

Vilma Rodrigues de Carvalho, ALÍPIO DA SILVA MACIEL, Cleris da Silva 

Maciel, Cleo da Silva Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Ferreira - 

OAB:MT 7.402

 Vistos.

1. Ao considerar que o teor da petição de fls. 72 versa sobre interesses 

afetos à parte incapaz, DETERNIMO a remessa dos autos ao Douto 

Membro do Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, II, 

do CPC/2015.

2. Após, voltem-me conclusos para análise.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178325 Nr: 206-34.2014.811.0004

 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: PRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdEdSP, SRN, RAP, EFAP, CRP, TMRP, VDM, 

MDMP, RAP, CAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:MT 4198, DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA 

FARIA - OAB:4198, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 22.Por fim, ante a ausência de irregularidades processuais, DOU O FEITO 

POR SANEADO.23.DEFIRO o pedido de realização de exame de código 

genético – DNA, a fim de constituir prova acerca da suposta paternidade, 

ressaltando que os requeridos ficarão responsáveis pelo pagamento do 

exame pericial, nos termos da fundamentação retro.24.Assim, DESIGNO 

para o dia 05 de junho de 2018, às 08:00, para coleta de material genérico 

suficiente para realização do exame de DNA requerido, no LABORATÓRIO 

EXAME, localizado na Rua Xavantes, nº 870, Barra do Garças – MT, 

telefone: 3401-8796 e 3401-1233. 25.DÊ-SE ciência ao laboratório, para 

que tome as providencias cabíveis e, posteriormente, encaminhe o laudo 

do exame à este Juízo, com o escopo de integrar os presentes 

autos.26.Consigno que DEVERÃO comparecer na data aprazada, a parte 

autora e o representante do espólio de Eduardo dos Santos Penteado, Sr. 

Rogério Arantes Penteado, munidos de seus documentos pessoais, a fim 

de possibilitar a coleta sanguínea.27.Ainda, cientifiquem-se a parte autora 

que o não comparecimento no dia e horário acima agendado, acarretará a 

extinção processual sem resolução do mérito, nos termos do art.485, III, do 

CPC, bem como que a recusa do inventariante do espólio de Eduardo Dos 

Santos Penteado, ora requerido Rogério Arantes Penteado, importará em 

presunção júris tantum de paternidade, conforme disposto nos arts. 231 e 

232 do Código Civil e Súmula 301, do STJ.28.O pedido de produção de 

prova testemunhal será avaliado em momento ulterior.29.PROCEDA-SE 

com as anotações acerca do valor da causa junto ao Sistema Apolo, 

conforme item 17 desta decisão.30.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235229 Nr: 12896-27.2016.811.0004

 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: José Garcias Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONOFRE SANTANA DA SILVA, ZENON 

SOUZA CABRAL, Agropecuária Marca Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:19909/0MT, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B, Sérgio 

Tsutomu Yamamoto Junior - OAB:15215/MT

 VISTOS.

1. CITEM-SE os denunciados à lide pelos requeridos, Sr. Geraldo Martins 

do Carmos, Sr.Geraldo Martins do Carmo Júnior e Sr.Bernardo Mazzutti, no 

endereço apontado em fls.60, bem como a empresa Mapfre Seguros no 

endereço descrito em fls.80v, para apresentarem contestação pelo prazo 

de 30 (trinta) dias, nos termos do art.125, II e art.131, do CPC.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 212916 Nr: 11186-06.2015.811.0004

 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: CGMM, CMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYKE BRENDON BORGES - 

OAB:21.498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Constato que o requerido foi devidamente citado para apresentar 

defesa, contudo, manteve-se inerte, conforme faz prova o documento de 

fls.49. Ainda, verifico que o mesmo não compareceu para a coleta do 

material e realização de exame de DNA, conforme convencionado em 

fls.50/51.

2. Assim, frente ao contido nos documentos de fls.49/51, dando notícia de 

que a parte demandada fora citada e quedou-se silente, DECRETO A SUA 

REVELIA, conforme o que dispõe o art. 344, do CPC, e aplico os seus 

jurídicos e legais efeitos.

3. Ante a ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR 

SANEADO e, por conseguinte, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento PARA O DIA 09 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 16:00min (HORÁRIO 

DE MATO GROSSO), devendo a parte autora informar o rol de 

testemunhas, pelo prazo de 10 (dez) dias, a partir desta decisão, sob 

pena de preclusão (art.357, §4º, CPC).

4. PROCEDA com a anotação do patrono de fls.59, junto ao Sistema Apolo 

para fins de intimações e publicações.
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5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277972 Nr: 6022-55.2018.811.0004

 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: Camila de Souza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma da Costa Silva Lopes, Wagner Rosa 

Bailão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Costa Coutinho - 

OAB:21301/MT, ROMULO BEZERRA PEGORARO - OAB:23871/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a Autora instrua o feito com os seguintes 

documentos, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 

321 do CPC/2015: a)declaração de imposto de renda para comprovação 

da necessidade do benefício da Assistência Judiciária Gratuita; 

b)instrumento particular de confissão de dívida e o boletim de ocorrência, 

legíveis; c)contrato firmado em setembro de 2017, o comprovante de 

fechamento da pessoa jurídica e a notificação extrajudicial encaminhada 

aos requeridos, que alega em sua exordial (itens 3 e 9 – fls. 04vº/05); 

d)RG, CPF, certidão de casamento, comprovante de endereço. 9.Na 

ausência de atendimento do item “a”, acima, proceda com o recolhimento 

das custas judiciais, no mesmo prazo aludido, sob pena de cancelamento 

da distribuição, conforme determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 

14, itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, do CPC/2015. 10.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278556 Nr: 6375-95.2018.811.0004

 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: Aureo Eduardo Carvalho Feritas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Sefaz de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Dessa forma, DEFIRO A LIMINAR para o fim de determinar que a 

autoridade coatora libere as mercadorias apreendidas nos TAD de número 

1134060-0, bem como veículo e documentos eventualmente apreendidos 

com relação ao mesmo termo de apreensão e depósito.12.Fica consignado 

que a presente medida destina-se apenas e tão-somente à liberação das 

mercadorias, não havendo qualquer suspensão do crédito tributário 

apurado ou que será apurado no tocante aos autos de 

apreensão.13.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). 14.Após esse prazo, com ou sem as 

informações, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 

10 dias (art. 12, da Lei 12.016/2009). 15.Intimem-se. Cumpra-se, 

SERVINDO CÓPIA DESTA DECISÃO COMO MANDADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 19913 Nr: 494-70.2000.811.0004

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Corrêa Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Grassi Reali - 

OAB:8838-A/MT, Rodrigo Conrado Corrêa - OAB:GO 23.434

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 11.Assim, ao considerar as compensações de débitos fiscais nos anos 

de 2015 e 2016 realizadas pelo executado, a intimação da parte 

exequente é medida que se impõe, uma vez que se faz necessário trazer 

aos autos planilha de débito que demonstre o desconto da compensação 

no valor pleiteado de fls. 930.12.Assim, INTIME-SE a parte autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, colacionar demonstrativo descriminado do 

débito, descontando os valores compensados quanto aos débitos fiscais 

dos anos de 2015 e 2016, com as devidas atualizações, conforme art. 

535, caput, do CPC/2015.13.Em seguida, abra-se vistas ao executado 

para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.14.Após, voltem-me 

conclusos para ulteriores deliberações.15.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238551 Nr: 15186-15.2016.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Alves de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terceiros Interessados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13.Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC/2015.14.Ciência ao 

Ministério Público.15.Sem custas, uma vez que deferido os benefícios da 

justiça gratuita. 16.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 97941 Nr: 2949-56.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. de F. Mariano, Dayane de Fátima Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248649 Nr: 5315-24.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roselaine Oliveira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA 

DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. Consoante prevê o art. 739-A, § 1º, do Código de Processo 

Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à 

execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) 

risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 
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2. No caso dos autos, é inviável a atribuição do referido efeito suspensivo, 

porque, compulsando os autos, não se verificou a relevância da 

argumentação expendida pela parte ora agravante, razão pela qual o 

acórdão vergastado não merece reparos. 3. Ademais, é certo que, a 

depender do caso, a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo - soberano 

na análise dos fatos e provas dos autos - encontra óbice na Súmula 

7/STJ, porquanto seria necessária a incursão nos elementos 

fático-probatórios dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no AREsp 627620/RS, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 16/04/2015, Data da 

Publicação/Fonte: DJe 14/05/2015) 10. Diante do exposto, INDEFIRO o 

efeito suspensivo aos embargos à execução. 11. CITE-SE a parte 

embargada para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 dias 

(art. 920, I, CPC/2015). 12. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 31569 Nr: 945-90.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmelita Marques de Araújo

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA MADALENA DA 

ASSUNÇÃO - OAB:01534

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado às fls. 388.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 154188 Nr: 5764-89.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viação Xavante Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barraluz Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988, Luciana Severino Nunes Parreira - 

OAB:MT 18.718

 Vistos.

1. Trata-se de Cumprimento de sentença movido por Viação Xavante Ltda 

em face de Barraluz Representações Ltda, todos qualificados nos autos.

2. Às fls. 129 fora determinada a intimação da parte executada para pagar 

o débito no prazo de 15 (quinze) dias, conforme cálculo apresentado. 

Devidamente intimada, a executada se manteve inerte (fls. 132).

3. Manifesta a parte exequente pela penhora via Sistemas Bacenjud, 

Renajud e Infojud da pessoa jurídica executada (fls.134/145).

4. Às fls. 146 foi deferida apenas o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, restando a consulta parcialmente frutífera (fls. 148).

5. Após, manifesta a autora pela remessa dos autos ao contador judicial 

para atualização do débito e análise dos demais pedidos de fls. 135-v.

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Compulsando os autos, verifico que o cálculo apresentado pela parte 

exequente se encontra defasado, visto que o último demonstrativo foi 

realizado em 08 de julho de 2016.

8. Assim, INDEFIRO o pedido do exequente de remessa dos autos ao 

Contador Judicial, uma vez que a atualização do débito é diligência afeta 

ao autor, conforme art. 524, caput, do CPC/2015.

9. Isto posto, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, aportar aos autos demonstrativo de débito atualizado da planilha de 

fls. 123 e verso, conforme o disposto no dispositivo legal mencionado.

10. Após, voltem-me conclusos para análise dos demais pedidos de fls. 

135-v.

11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 159360 Nr: 12310-63.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTON MARQUES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Pereira Fagundes - 

OAB:13249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome do executado.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIMEM-SE 

os executados para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

§3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, 

opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) 

dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192865 Nr: 12272-46.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yara Aparecida Corrêa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Conrado Corrêa - 

OAB:GO 8.824

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, ACOLHO a 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls.35/36 para reduzir o valor 

do cumprimento para R$35.999,97 (Trinta e cinco mil, novecentos e 

noventa e nove reais e noventa e sete centavos), nos termos do art. 535, 

IV, do CPC/2015.14.Isto posto, HOMOLOGO, para que surtam os jurídicos 

e legais efeitos o cálculo apresentado às folhas 36. 15.Ainda, determino a 

expedição de PRECATÓRIO REQUISITORIO em favor da exequente via 

sistema SGP, conforme previsão legal emanada pela Lei Municipal número 

2.982/2009.16.INTIMEM-SE a partes desta decisão.17.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168093 Nr: 11064-95.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Sousa e Silva, Lafaete Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Polo Norte Comercio e Serviços de Produtos de 

Refrigeração Ltda, Antonio Lopes de Sousa, Marcos Roberto Cerqueira 

Rosa, Alfredo Julho dos Santos Coleho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 
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OAB:18.582 MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome dos executados.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIMEM-SE 

os executados para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

§3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, 

opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) 

dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176576 Nr: 10591-75.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilton Daniel Vilete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - OAB:MT 

15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome do executado.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 63779 Nr: 6799-60.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédiro Rural do Médio Araguaia Ltda - 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrivale - Indústria & Comércio de Raçoes 

Ltda, José Antonio Galdeano Abud, Tadeu Baisi Cortez, Leda Guimarães 

de Araújo Cortez, Dulcelina Jacomini Abud

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL DE ARAÚJO CORTEZ - 

OAB:OAB/SP 235.560

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome do executado.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado às fls.167.

3.Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264099 Nr: 15580-85.2017.811.0004

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alda Cândida de Jesus

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Jakson Vieira Gomes - 

OAB:20.239 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenha 

Barbosa - OAB:Oab/MT 13245-A

 Vistos.

1. A decisão de fls.40/41, determinou a citação da parte requerida, bem 

como que a mesma aportasse ao feito os contratos de 

nº51-296602/15310, 51112796 e nº22-3792960/15310, a fim de subsidiar 

eventual pedido principal, caso aferida irregularidades nos empréstimos 

consignados que vem sendo objeto de descontos dos vencimentos da 

autora.

2. O pedido foi deferido pela decisão de fls.40/41.

3. A demandada apresentou contestação em fls.45/50 e colacionou os 

documentos de fls.51/152.

4. Em fls.156 a parte autora informa que além dos 03 (três) contratos 

solicitados na inicial, a demandada colacionou extrato que constam a 

existência de 07 (sete) contratos de empréstimos consignados 

entabulados entre as partes, no entanto, deixou de aportar a cópia de 02 

(dois) dos instrumentos, quais sejam, os contratos nº51-825822552/17 e 

nº 51-112796/15310, razão pela qual requer que a mesma seja intimada 

para providenciar a juntada dos documentos faltantes.

5. Ao analisar os documentos aportados ao feito pela requerida, verifico 

que os extratos de fls.51 e 53 demonstram a existência dos referidos 

contratos, razão pela qual defiro o pedido de fls.156 e, via de 

consequência, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte requerida, pelo prazo 

de 10 (dez) dias, para que aporte ao feito a cópia dos contratos nº 

nº51-825822552/17 e nº 51-112796/15310, sob pena de veracidade do 

alegado.

6. Com a juntada dos documentos, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo de 

30 (trinta) dias, para apresentar o pedido principal, sob pena de cessar a 

eficácia da tutela pretendida, nos termos do art.308 e art.309, I, do CPC.

7. Após, voltem-me concluso para fins de audiência de conciliação.

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272989 Nr: 2938-46.2018.811.0004

 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: CRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 18,00, 

devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias, 

para audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164753 Nr: 6597-73.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguiar Comércio de Tecidos Ltda, Tânia Maria 
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do Nascimento, Olay Batista Aguiar, Rafael Aguiar Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Héber Augusto Fernandes 

Teles - OAB:20173/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HÉBER AUGUSTO 

FERNANDES TELES, para devolução dos autos nº 

6597-73.2012.811.0004, Protocolo 164753, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265419 Nr: 16436-49.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aderaldo Martins da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEONARDO 

ALMEIDA EDELBLUTH, para devolução dos autos nº 

16436-49.2017.811.0004, Protocolo 265419, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171899 Nr: 4717-12.2013.811.0004

 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: BTT, EPT, LTW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMM, BdAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

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

OAB:MT 5.444

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO CÉSAR 

BORTOLAIA, para devolução dos autos nº 4717-12.2013.811.0004, 

Protocolo 171899, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191054 Nr: 11065-12.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Neli Mourão Borges, Lilian Mourão Borges, 

Lilian Mourão Borges, Elisangela Mourão Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Paulo Henrique da Silva Magri - OAB:14179-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cesar Claudino 

Cavalcante - OAB:22.955, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO CÉSAR 

BORTOLAIA, para devolução dos autos nº 11065-12.2014.811.0004, 

Protocolo 191054, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242506 Nr: 1076-74.2017.811.0004

 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: Sadil Alves, Milena Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, TERCEIROS INCERTOS 

E NÃO SABIDOS, Ana Cláudia de Oliveira, Rosalina Onofre da Cruz, 

LUCIANA DE PAULA, CONFRONTANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659, 

Fabio Carlos de Oliveira - OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): E. L. ESTEVES IMOBILIÁRIA, CNPJ: 

03771474000125. 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 dos artigos 246, 256 e 257 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: Os autores, em data de 16 de janeiro de 2006, 

adquiriram um lote de terras situado na zona urbana deste município, no 

loteamento Jardim Nova Barra, locado sob n. 26, quadra 202, com área de 

412,50 m². Salienta-se que os Requerentes vem mantendo a posse de 

forma pacífica e contínua, sem quaisquer oposição de terceiros e com 

animus domini. Ao longo dos ultimos onze anos, os autores realizaram 

obras, serviços e benfeitorias de caráter produtivo e permanente, sempre 

com vistas a manutenção de seus entes naquele lugar. Os requerentes 

perfizeram todos os requisitos estabelecidos pela legislação vigente para 

usucapir a coisa, restando tão somente obter judicialmente o seu domínio. 

Pelo exposto, REQUEREM: 1) citação dos confinantes; 2) citação do 

requerido; 3) intimção das Fazenda Públicas; 4) intimação do Ministério 

Público; 5) Concessão dos benefícios da Justiça Gratuita; 6) a 

procedência da demanda com a declaração do domínio do imóvel.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Um lote de terras situado na zona 

urbana deste município, Bairro Jardim Nova Barra, quadra 202, sob n. 26, 

com área de 412,50 m².

Despacho/Decisão: VISTOS.1. CITE-SE o Requerido, no endereço 

declinado na inicial, consignando as advertências legais, bem como 

citem-se por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, eventuais interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos.2. Expeça-se mandado de citação 

pessoal para os confinantes, na forma requerida na inicial (art. 246, §3º, 

CPC/2015). Intimem-se, via postal, para que manifestem se têm interesse 

na causa os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado. 

Remetam-se cópias da inicial e documentos. Notifique-se o Ministério 

Público.3. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, 

CPC/2015.4. 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, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 17 de maio de 2018

Joyce Oliveira Mendonça Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252473 Nr: 7962-89.2017.811.0004

 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: GBD, BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMR, DLD

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

1. Ao analisar os autos, consigno que a audiência de conciliação 

designada não se realizou ante a ausência da parte autora, bem como de 

um dos requeridos, qual seja: Sr. Douglas Lima Dias.

2. Às fls. 33, a parte autora pugna pela realização de nova audiência, bem 

como manifesta pela intimação das demais partes.

3. Assim, DEFIRO o pedido de fls. 33 e, por conseguinte, INTIMEM-SE as 

partes autora e requeridas nos respectivos endereços (fls. 04 e 36), e 

INTIMEM-SE-OS para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO 

para o DIA 06 DE JUNHO DE 2018 ÀS 14hs00Min(Horário Oficial do Estado 
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de Mato Grosso).

4. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

5. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 83095 Nr: 6359-93.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAML-M, ERdR, EdOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:MT 6.456-A

 VISTOS.

1. Às fls. 97 a parte exequente requer novo bloqueio de valores, via 

BACENJUD, nas contas do Executado e seus sócios para satisfação do 

crédito tributário.

 2. INDEFIRO o pedido, no sentido de para proceder à consulta nos ativos 

dos sócios da empresa executada, uma vez que não houve 

desconsideração da personalidade jurídica, conforme preceitua o art. 50, 

do Código Civil.

3. Ademais, DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD 

dos ativos encontrados em nome da empresa executada.

 4. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado às fls. 98.

5. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270641 Nr: 1434-05.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. C. FUGIMOTO RESTAURANTES EIRELI ME, Maura 

Christian Fugimoto Corrêa, Roberto Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RANIER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 Certifico e dou fé que a impugnação aos embargos à execução de fls. 

139/149 é tempestivo, motivo pelo qual impulsiono os presentes autos para 

intimar o embargante, via DJE, para que, no prazo de 10 dias, querendo, 

se manifeste acerca de referida impugnação e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 49205 Nr: 2864-46.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Gouveia de Moraes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 Impulsiono os presentes autos para intimar o executado, via DJE, para 

que, no prazo de 5 dias, se manifeste acerca da proposta de honorários 

apresentados pelo perito nomeado nos autos, no valor de R$ 3.800,00 - 

conforme petição de fls. 350/356.

 Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269939 Nr: 976-85.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ariel da Costa Deliberalli, Ronaldo Maran Deliberali, 

LUCIANA MARAN DELIBERALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Primo Deliberali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA - OAB:3966, 

Gustavo Bouvié de Oliveira - OAB:16323/MT

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

OAB:MT 5.444

 Tendo em vista a manifestação de fls. 87/88 e, nos termos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos para intimar o requerente/inventariante, via 

DJE, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste acerca de referida 

petição e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196323 Nr: 1343-17.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albertinho Martins da Silva, Vilarde Martins da Silva 

Neres

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação interposto pelo requerido às 

fls. 471/473, é tempestivo e isento de preparo uma vez que se trata de 

ente público, motivo pelo qual impulsiono os presentes autos para intimar o 

requerente, via DJE, para que, no prazo de 15 dias, querendo, apresente 

suas contrarrazões ao recurso interposto.

 Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250025 Nr: 6191-76.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATR, LTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES ANDRE SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AURÉLIO TEIXEIRA 

SANTOS, para devolução dos autos nº 6191-76.2017.811.0004, Protocolo 

250025, 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): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278133 Nr: 6140-31.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFdS, KMfC, SFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 
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de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 6140-31.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 278133

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C PEDIDO DE 

ALIMENTOS com pedido de liminar movida por MIGUEL FERREIRA DA 

SILVA E KAUÃ MAX FERREIRA CORONHEIRO, menores impúberes, 

representados pela genitora SINARA FERREIRA DA SILVA, em face de 

JHICKSON MAX SOUSA CORONHEIRO.

A parte autora requereu o deferimento de tutela provisória, por meio de 

decisão liminar, no sentido de que sejam fixados por este Juízo alimentos 

provisórios na proporção de 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor 

do salário mínimo vigente, a ser depositado na conta bancária da genitora 

dos requerentes, cujos dados encontram-se descritos na inicial.

 Relata-se que a genitora dos requerentes manteve um relacionamento 

conjugal com o requerido do qual adveio o nascimento do menor Miguel 

Ferreira da Silva. Após ser noticiado da gravidez, já com o término da 

união, o requerido, conforme narrativa nos autos, recusou a paternidade, 

negando o registro da criança em seu nome, assim que nasceu, que fora 

feito constando apenas a designação da mãe.

Ocorre que, segundo a exordial, o requerido possui outro filho com a 

genitora, o menor Kauã Max Ferreira Coronheiro, que está devidamente 

registrado em seu nome, inclusive. Alega os requerentes que o 

relacionamento constituído à época da concepção era público e notório, e 

que a representante dos autores não teve nenhum outro envolvimento 

sexual com qualquer pessoa.

Acrescenta-se ao narrado que os requerentes afirmam ser pessoas 

dotadas de hipossuficiência financeira, não tendo condições para 

suportar custas iniciais e despesas processuais relacionadas, fato que 

enseja pedido de gratuidade da justiça para isenção dos dispêndios 

judiciais. Nesse sentido é que a parte autora busca a efetivação da 

prestação jurisdicional por meio do deferimento da tutela provisória de 

urgência requerida, objeto dessa decisão.

É o relatório. Passo a decidir.

De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da 

tutela provisória de urgência, exige-se: i) elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito; e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo.

 Com base no discorrido na exordial, considerando as prerrogativas do 

segundo requerente, KAUÃ MAX FERREIRA, a questão demanda cautela. 

Assim, não é razoável conceder o direito, arbitrando a quantia almejada, 

tendo em vista a inestimada renda do requerido, não informada pelos 

requerentes, fato que deve ser levado em conta por este Juízo, uma vez 

que o polo passivo nem sequer, ainda, manifestou nos autos, 

oportunizando sua defesa e constituição probatória. Ademais, certificada 

a paternidade do requerido quanto ao menor – conforme cópia de certidão 

de nascimento juntada à fls. 11 -, assegurando-se a necessidade do 

alimentando e a cautela processual como forma de garantir os direitos do 

infante, DEFIRO, liminarmente, o pedido de alimentos provisórios, no 

sentido de fixar o quantum no valor correspondente a 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, nos termos do que determinam o art. 4º 

da Lei nº 5.478/68 e os arts. 1694, 1695 e 1696 do Código Civil, devendo 

ser depositado mensalmente na conta da genitora do menor, cujos dados 

bancários constam na peça inaugural.

Entretanto, analisando os autos, percebe-se que não está configurada a 

probabilidade do direito, que indique, de maneira cristalina e evidente, o 

amparo e a necessidade de tutela jurídica por meio de medida liminar 

quanto ao menor MIGUEL FERREIRA DA SILVA, visto que não resta 

demonstrada a paternidade do requerido quanto a este requerente, em 

específico, não estando a inicial devidamente instruída de forma a 

convergir com o direito ventilado, expondo, seguramente, a necessidade 

de que a tese levantada seja amparada mediante antecipação de tutela 

jurídica.

 Noutro prisma, verifica-se ausência do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, desprovida a situação jurídica encontrada nos 

autos da necessidade de medida acautelatória e imediata, visto que não 

subsiste circunstância de perecimento da busca pelo direito - que nem 

sequer pode ser garantido, nesse momento, por este Juízo -, que implique 

ônus ou adversidade no prosseguimento do feito, até que o mérito seja 

resolvido ou que a demanda adentre a instrução, com produção 

probatória, uma vez esgotadas as tentativas de composição do conflito 

instaurado.

Nesse diapasão, a análise do pleito deve ser estrita e cautelosa, feita com 

a relação jurídico-processual formada e lastro probatório inteiramente 

firmado, oportunizando-se a constituição do contraditório e da ampla 

defesa, sobretudo, com apresentação de laudo comprobatório da referida 

paternidade. Estas garantias constitucionais só poderiam ser sucumbidas, 

em sede de antecipação de provimento jurisdicional, quando gritante nos 

autos estivesse a pretensão almejada, sem necessidade de apuração em 

procedimento instrutório, qual seja, a confirmação de que o requerido é pai 

biológico do requerente Miguel Ferreira da Silva, o que não se vislumbra no 

caso em tela.

É o entendimento dominante das jurisprudências mansas e pacíficas de 

diversos tribunais do país:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE 

PATERNIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS INAUDITA ALTERA PARS. ALEGAÇÃO DE 

NECESSIDADE DA VERBA ALIMENTAR E DA EXISTÊNCIA DE PROVA DA 

PRESUNÇÃO DE PATERNIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL À 

FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SEGURO E 

EFETIVO VÍNCULO DE PARENTESCO. PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO 

REFLETE INDÍCIOS CONCRETOS DA PATERNIDADE ATRIBUÍDA AO 

AGRAVADO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. 

INDEFERIMENTO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS QUE SE IMPÕE. 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. EXAME PARA COLETA DE 

MATERIAL GENÉTICO JÁ DETERMINADA NA ORIGEM. VIABILIDADE DE 

FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS À CRIANÇA SE PRODUZIDOS 

ELEMENTOS DE PROVA MAIS CONSISTENTES. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O deferimento de tutela de urgência objetivado a 

concessão de alimentos em sede de ação perquiritória da paternidade é 

medida de todo excepcional, que somente deve ser autorizada à luz de 

elementos probatórios com espessura eloquente acerca do vínculo 

paterno/filial. Ausente no caderno processual prova com a mencionada 

solidez, inviável se mostra a providência de natureza antecipada, sem 

prejuízo da aludida temática ser revisitada diante de melhores indicativos 

do liame parental. (TJ-SC-AI: 40085602420178240000 Capital – Continente 

4008560-24.2017.8.24.0000, Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de 

Julgamento: 19/04/2018, Primeira Câmara de Direito Civil).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS LIMINARES. INDEFERIMENTO. Caso em que não 

há verossimilhança suficiente na alegação de paternidade, que justifique a 

fixação de alimentos provisórios liminares, sem exercício do contraditório. 

NEGARAM PROVIMENTO. (TJ-RS-AI: 70067675603 RS, Relator: Rui 

Portanova, Data de Julgamento: 09/03/2016, Oitava Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 10/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C PEDIDO DE ALIMENTOS. 

PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE 

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE EXAME DE DNA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA 

SUSPENSA VIA MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. 

Em se tratando de alimentos provisórios, é fundamental a comprovação 

irrefutável do vínculo entre as partes. Sem prova pré-constituída da 

paternidade, é impossível ser imposta a obrigação de prestar alimentos. II. 

Deferimento de produção antecipada de exame de DNA não concedido por 

estar tal produção probatória suspensa por medida liminar concedida em 

Mandado de Segurança. III. Agravo conhecido e improvido. Decisão 

mantida. À unanimidade. (TJ-PA-AI: 200730095228 PA 2007300-95228, 

Relator: MARIA ANGELICA RIBEIRO LOPES SANTOS, Data de Julgamento: 

28/04/2008, Data de Publicação: 05/05/2008).

Dessa forma, não se vislumbrando urgência que justifique a procedência 

in limine litis e em inaudita altera pars, carece o pedido, no momento, de 

guarida jurisdicional de maneira a atender anteriormente à fase instrutória, 

comprometendo o deferimento da tutela provisória em medida liminar.

Assim, ausentes os requisitos essenciais autorizadores, previstos no 

dispositivo legal do art. 300 do CPC, o indeferimento do pedido liminar de 

tutela de urgência é a determinação de rigor. Isto posto, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência, mediante liminar, para a fixação de alimentos 

provisórios em favor do menor MIGUEL FERREIRA DA SILVA.

 Tendo em vista que a requerente é assistida pela Defensoria Pública local 

e apresentou, à fls. 10, declaração de hipossuficiência financeira, que 

asseveram a necessidade de concessão do benefício pleiteado, DEFIRO a 

justiça gratuita, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.
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Demais pedidos, reputando-os não ser da urgência necessária para 

apreciação em tutela provisória, com decisão liminar, serão analisados em 

procedimento instrutório ou em momento posterior.

 Ademais, CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a presente ação 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, com observância das advertências 

legais dos arts. 335 e 344 do Código de Processo Civil. O prazo deve ser 

contado a partir da tentativa de conciliação, se esta restar infrutífera.

 INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 12 de setembro de 2018, 

quarta-feira, às 16h30min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 24 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276245 Nr: 4923-50.2018.811.0004

 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: Maria Aparecida de Souza Marcelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida & Previdência, Embrac Empresa 

Brasileira de Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sousa Setubal 

Milhomem - OAB:45732/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4923-50.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 276245

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA 

CUMULADA COM DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA movida 

por MARIA APARECIDA DE SOUZA MARCELINO em face de BRADESCO 

VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. E EMBRAC EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONSTRUÇÕES LTDA.

 A parte autora requereu o deferimento de tutela provisória, por meio de 

decisão liminar, no sentido de que as requeridas adotem providências 

necessárias ao cumprimento da oferta em proposta de contrato de 

seguro, para que seja efetuado o pagamento do valor segurado e 

destinado à beneficiária, ora requerente, sob pena de aplicação de multa 

diária, valendo-se até mesmo de penhora online, se for o caso.

Relata que seu filho, Sr. Jhonathan Souza Marcelino, já falecido, mantinha 

relação empregatícia com uma das requeridas, por meio da qual realizou 

contrato de seguro com a outra requerida, uma vez que desempenhava 

atividades de risco. Conforme expõe na inicial, nenhuma das demandadas 

se prontificou em disponibilizar cópia da referida tratativa ao contratante, o 

que provocou intensos desgastes a ele, sendo apenas liberada uma 

proposta de contratação, com as coberturas já designadas (dispostas na 

exordial), como forma de adesão do contratante.

 Ocorre que na data de 17 de setembro de 2017, de acordo com o 

vislumbrado nos autos (em boletim de ocorrência, laudo pericial e certidão 

de óbito em anexo), o descendente da requerente, então contratante do 

seguro, envolveu-se em um acidente automobilístico, fato este que 

provocou sua morte instantânea. Como única herdeira – segundo escritura 

pública declaratória -, a demandante, após assinar o Termo de Quitação 

de Rescisão do Contrato de Trabalho de seu filho, procurou a seguradora 

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A com o escopo de obter informações 

a respeito de seu direito e pleitear a indenização devida pela morte do 

ente.

A requerente discorre, ainda, que após cumprir todo o protocolo, enviando 

todos os documentos e dados solicitados, obteve resposta da requerida 

por e-mail negando a indenização almejada em razão do fato ocorrido não 

estar devidamente enquadrado nas hipóteses de risco relacionadas na 

apólice do seguro.

Acrescenta-se ao narrado que a requerente afirma ser pessoa dotada de 

hipossuficiência financeira, não tendo condições para suportar custas 

iniciais e despesas processuais relacionadas, fato que enseja pedido de 

gratuidade da justiça para isenção dos dispêndios judiciais. Nesse sentido 

é que a parte autora busca a efetivação da prestação jurisdicional por 

meio do deferimento da tutela provisória de urgência requerida, objeto 

dessa decisão.

É o relatório. Passo a decidir.

De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da 

tutela provisória de urgência, exige-se: i) elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito; e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo.

Destarte, analisando os autos, percebe-se que não está configurada a 

probabilidade do direito, que indique, de maneira cristalina e evidente, o 

amparo e a necessidade de tutela jurídica por meio de medida liminar, visto 

que o objeto da lide confunde-se com o mérito, em que a análise deve ser 

estrita e cautelosa, feita com a relação jurídico-processual formada e 

lastro probatório inteiramente firmado, oportunizando-se a constituição do 

contraditório e da ampla defesa. Estas garantias constitucionais só podem 

ser sucumbidas, em sede de antecipação de tutela jurisdicional, quando 

gritante nos autos esteja o direito ventilado, sem necessidade de apuração 

da extensão do possível ato ilícito em procedimento instrutório, o que não 

se vislumbra no caso em tela.

Ademais, em sede de antecipação de provimento jurisdicional, identifica-se 

que na resposta negativa enviada à requerente, por meio de e-mail, com 

cópia acostada à fls. 38, a alegação é de que, além dos riscos excluídos 

expressamente no contrato ora firmado, está a possibilidade de exclusão 

de acidentes em que o segurado, sem a devida habilitação, for o condutor 

do veículo. Ora, compulsando o conteúdo apresentado, não é possível 

certificar que o falecido, então motorista, está fora do padrão anunciado, 

pois nem sequer consta nos documentos pessoais juntados cópia de sua 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Não estando devidamente instruída 

a peça inaugural, impossível é que se presuma, ao menos por medida 

liminar, violação à cláusula contratual ou qualquer descumprimento de 

preceito firmado que indique a necessidade de se impor a indenização 

aspirada, com aplicação das medidas coercitivas cabíveis.

 Noutro prisma, verifica-se ausência do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, desprovida a situação jurídica encontrada nos 

autos da necessidade de medida acautelatória e imediata, visto que não 

subsiste circunstância de perecimento da busca pelo direito, em face de 

que a causa encontra-se destituída de pendência ou urgência que implique 

ônus ou adversidade no prosseguimento do feito, até que o mérito seja 

resolvido ou que a demanda adentre a instrução, com produção 

probatória, uma vez esgotadas as tentativas de composição do conflito 

instaurado.

É o entendimento dominante da jurisprudência mansa e pacífica, a exemplo 

do que aduz o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

TUTELA ANTECIPADA. Apreciação do pedido após o contraditório. 

Ausência de elementos para imediata apreciação da liminar. Necessidade 

de instauração do contraditório para, só depois, com conhecimento mais 

profundo, se analisar o pedido do autor. Inexistência de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Agravo desprovido. (TJ-SP - - ...: 

4741019420108260000 SP, Relator: Carvalho Viana, Data de Julgamento: 

15/12/2010, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/12/2010).

Dessa forma, não se vislumbrando urgência que justifique a procedência 

in limine litis e em inaudita altera pars, carece o pedido, no momento, de 

guarida jurisdicional de maneira a atender anteriormente à fase instrutória, 

comprometendo o deferimento da tutela provisória em medida liminar.

Assim, ausentes os requisitos essenciais autorizadores, previstos no 

dispositivo legal do art. 300 do CPC, o indeferimento do pedido liminar de 

tutela de urgência é a determinação de rigor. Isto posto, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência mediante liminar.

 Tendo em vista que a requerente apresentou documentos comprobatórios 

da situação de hipossuficiência financeira, com base nas cópias de seus 

últimos holerites e demonstrativos de renda, que asseveram a 

necessidade de concessão do benefício pleiteado, DEFIRO a justiça 

gratuita, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Demais pedidos, reputando-os não ser da urgência necessária para 

apreciação em tutela provisória, com decisão liminar, serão analisados em 

procedimento instrutório ou em momento posterior.

 Ademais, CITEM-SE as requeridas para, querendo, contestar a presente 

ação no prazo legal de 15 (quinze) dias, com observância das 

advertências legais dos arts. 335 e 344 do Código de Processo Civil. O 

prazo deve ser contado a partir da tentativa de conciliação, se esta restar 

infrutífera.

 INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 12 de setembro de 2018, 
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quarta-feira, às 16h00min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 24 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166988 Nr: 9601-21.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. F. da Mota, Maria Fiomaro da Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 9601-21.2012.811.0004 – CÓDIGO Nº 166988

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de M. F. DA MOTA e MARIA FIOMARO DA 

MOTA.

 Conforme se verifica dos autos, à fls. 65, foi determinada, por este Juízo, 

a citação edilícia do executado. Destarte, a parte exequente quedou-se 

inerte, transcorrendo o prazo previsto para cumprir a diligência 

determinada, como consta na certidão de fls. 70.

 Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências incumbidas a 

parte autora de uma manifestação processual, abandonando a causa por 

mais de 30 (trinta) dias, é motivo de extinção do processo, como prevê o 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o exequente, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o oportunizado à 

fls. 70, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, conforme 

preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 18 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 229936 Nr: 9057-91.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Morzelle, Laura Cristina Caldeira 

Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 9057-91.2016.811.0004 – CÓDIGO Nº 229936

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida pelo 

BANCO BRADESCO S/A em face de JOSIMAR MORZELLE e LAURA 

CRISTINA CALDEIRA MORZELLE.

Conforme se extrai dos autos, consta certidão, à fl. 66, intimando o 

patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão de fls. 65, 

em 05 (cinco) dias.

Destarte, a parte exequente quedou-se inerte, transcorrendo o prazo para 

manifestar-se acerca da não citação dos executados, de fls. 65, sem a 

manifestação esperada, como consta na certidão de fls. 68. Ressalta-se 

que deixar de promover os atos e diligências incumbidas a parte autora de 

uma ação judicial, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, é 

motivo de extinção do processo, como prevê o artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE a Requerente, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos a 

respeito do que se informa à fl. 65, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 18 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 253983 Nr: 8941-51.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIBEL QUEIROZ COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 8941-51.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 253983

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

movida pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em 

face de RONIBEL QUEIROZ COSTA.

Conforme se extrai dos autos, consta certidão, à fl. 61, intimando o 

patrono do requerente, para manifestar-se acerca da certidão de fls. 60, 

em 05 (cinco) dias.

Destarte, a parte requerente quedou-se inerte, transcorrendo o prazo 

para manifestar-se acerca do auto de apreensão e depósito, de fls. 60, 

sem a manifestação esperada, como consta na certidão de fls. 63. 

Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências incumbidas a 

parte autora de uma ação judicial, abandonando a causa por mais de 30 

(trinta) dias, é motivo de extinção do processo, como prevê o artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE a Requerente, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos a 

respeito do que se informa à fl. 60, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 18 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 196947 Nr: 1812-63.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Motos Ltda, Elias do Prado, Grazziely 

Barros do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 1812-63.2015.811.0004 – CÓDIGO Nº 196947

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de BARRA MOTOS LTDA, ELIAS PRADO e 

GRAZZIELY BARROS DO PRADO.

 Conforme se verifica dos autos, à fls. 31, foi determinada, por este Juízo, 

a citação edilícia do executado. Destarte, a parte executada quedou-se 

inerte, transcorrendo o prazo previsto para cumprir a diligência 

determinada, como consta na certidão de fls. 36.

Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências incumbidas a 

parte autora de uma manifestação processual, abandonando a causa por 

mais de 30 (trinta) dias, é motivo de extinção do processo, como prevê o 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o exequente, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o oportunizado à 

fls. 36, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, conforme 

preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 23 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 187706 Nr: 8464-33.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mundial Comércio de Motopeças Ltda, Vianney 

Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 PROCESSO Nº 8464-33.2014.811.0004 – CÓDIGO Nº 187706

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU em face de MUNDIAL 

COMÉRCIO DE MOTOPEÇAS LTDA - ME e VIANNEY FRANCISCO DA 

SILVA.

Conforme se extrai dos autos, consta certidão, à fl. 89, intimando o 

patrono dos executados, para manifestarem-se acerca do Ofício n° 

232/2018 de fls. 86/88, em 05 (cinco) dias.

Destarte, a parte executada quedou-se inerte, transcorrendo o prazo para 

manifestar-se acerca do ofício citado anteriormente, de fls. 86/88, sem a 

manifestação esperada, como consta na certidão de fls. 91.

 Dessa forma, visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE a 

exequente, pessoalmente, para, no prazo legal, manifestar nos autos a 

respeito do que se informa à fl. 91, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências incumbidas a 

parte autora de uma ação judicial, abandonando a causa por mais de 30 

(trinta) dias, é motivo de extinção do processo, como prevê o artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 23 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164298 Nr: 6046-93.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Francisco de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 6046-93.2012.811.0004 – CÓDIGO Nº 164298

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA.

Conforme se verifica dos autos, à fls. 61, foi determinada, por este Juízo, 

a citação edilícia do executado. Destarte, a parte executada quedou-se 

inerte, transcorrendo o prazo previsto para cumprir a diligência 

determinada, como consta na certidão de fls. 67.

Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências incumbidas a 

parte autora de uma manifestação processual, abandonando a causa por 

mais de 30 (trinta) dias, é motivo de extinção do processo, como prevê o 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o exequente, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o oportunizado à 

fls. 67, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, conforme 

preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 23 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 101969 Nr: 6972-45.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. Souza Filho, Marco Aurélio Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 6972-45.2010.811.0004 – CÓDIGO Nº 101969

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de M. A. SOUZA FILHO e MARCO AURÉLIO 

SOUZA FILHO.

Conforme se verifica dos autos, à fls. 83, foi determinada, por este Juízo, 

a citação edilícia do executado. Destarte, a parte executada quedou-se 

inerte, transcorrendo o prazo previsto para cumprir a diligência 

determinada, como consta na certidão de fls. 87.

Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências incumbidas a 

parte autora de uma manifestação processual, abandonando a causa por 

mais de 30 (trinta) dias, é motivo de extinção do processo, como prevê o 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o exequente, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o oportunizado à 

fls. 87, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, conforme 

preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 23 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178579 Nr: 535-46.2014.811.0004

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Rone Von Augusto Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilson Francisco de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Blainy Danilo Matos Barbosa - 

OAB:MT 16.023, Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327

 PROCESSO Nº 535-46.2014.811.0004 – CÓDIGO Nº 178579

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

movida por RONE VON AUGUSTO FRANCISCO em face de ILSON 

FRANCISCO DE SOUZA.

 Conforme se verifica dos autos, à fls. 57, foi determinada, por este Juízo, 

a citação edilícia do requerido. Destarte, a parte requerida quedou-se 

inerte, transcorrendo o prazo previsto para cumprir a diligência 

determinada, como consta na certidão de fls. 61.

Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências incumbidas a 

parte autora de uma manifestação processual, abandonando a causa por 

mais de 30 (trinta) dias, é motivo de extinção do processo, como prevê o 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o requerente, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o oportunizado à 

fls. 61, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, conforme 

preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 24 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176006 Nr: 9882-40.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Gualberto Duques Neto Me, João Gualberto 

Duques Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 9882-40.2013.811.0004 – CÓDIGO Nº 176006

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida pelo 

BANCO BRADESCO S/A em face de J GUALBERTO DUQUES NETO ME e 

JOÃO GUALBERTO DUQUES NETO.
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 Conforme se extrai dos autos, consta despacho abrindo vistas ao 

exequente para que efetuasse o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, às fls. 88.

 Destarte, a parte exequente quedou-se inerte, transcorrendo o prazo 

determinado para efetuar o pagamento, sem a manifestação esperada, 

como consta na certidão de fls. 90. Ressalta-se que deixar de promover 

os atos e diligências incumbidas a parte autora de uma ação judicial, 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, é motivo de extinção do 

processo, como prevê o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o exequente, 

por meio de seu procurador, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

nos autos a respeito do que se informa à fl. 90, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 24 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 93596 Nr: 7370-26.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mata Rica Ltda, Irineu Pirani, 

Maria Helena Branquinho Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 PROCESSO Nº 7370-26.2009.811.0004 – CÓDIGO Nº 93596

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

BANCO BRADESCO S/A em face de AGROPECUÁRIA MATA RICA LTDA, 

IRINEU PIRANI e MARIA HELENA BRANQUINHO PIRANI.

 Deferido o requerimento de fls. 115/117 e realizada a busca de ativos em 

nome do executado, via BACENJUD, houve o bloqueio de valores parciais 

ao total da ordem inicial, conforme despacho de fl. 120/123.

Dessa forma, acerca do valor penhorado, foi concedido prazo para que 

as partes se manifestassem.

 Posteriormente, foi informada, na certidão de fls. 128, que decorreu o 

prazo para as partes se manifestarem.

 Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE as partes, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos autos 

a respeito do conteúdo da certidão de fls. 128, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 24 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 196910 Nr: 1777-06.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cath Cilene Alves Silva, Cath Cilene Alves Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 1777-06.2015.811.0004 – CÓDIGO Nº 196910

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de CATH CILENE ALVES SILVA.

Conforme se extrai dos autos, às fls. 42, foi determinado por este Juízo a 

intimação do autor para diligenciar o paradeiro do executado.

 Posteriormente, às fls. 43, foi informada, na certidão que a exequente fez 

carga do processo em 07/03/2018 e devolveu em 04/05/2018 sem 

manifestação.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE a exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos a respeito do 

conteúdo da certidão de fls. 43, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 24 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 234059 Nr: 12064-91.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Antonio da Silva, Gustavo Antonio da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 12064-91.2016.811.0004 – CÓDIGO Nº 234059

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de GUSTAVO ANTÔNIO DA SILVA.

 Conforme se extrai de certidão, à fl. 30, foi determinado por este Juízo a 

intimação do autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos 

autos.

 Posteriormente, às fls. 31, foi informada, na certidão que a exequente fez 

carga do processo em 24/01/2018 e devolveu em 10/05/2018 sem 

manifestação.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE a exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos a respeito do 

conteúdo da certidão de fls. 31, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 24 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278538 Nr: 6361-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciene Borges de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ubiratan Barroso de Castro Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6361-14.2018.811.0004 – Código nº 278538

Vistos.

MARCIENE BORGES DE OLIVEIRA propôs AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de UBIRATAN BARROSO DE CASTRO 

JUNIOR.

 Considerando há evidencias de que a autora possui alguma riqueza 

capaz de arcar com as custas inicias, INTIME-SE a exequente para que 

emende a inicial, em prazo de 15 (quinze) dias, no sentido de apresentar o 

comprovante de pagamentos das custas ou para que complemente com 

outros documentos que comprovem a carência financeira, sob pena de 

indeferimento da peça vestibular, nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 24 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277614 Nr: 5827-70.2018.811.0004

 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): Atlântico Auto Posto Ltda, Marcos Ronan 

Jacintho do Nascimento, Maria Elizabeth de Souza Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 PROCESSO Nº 16142-94.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 264948

Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida por BANCO DO BRASIL S/A em 

face de ATLÂNTICO AUTO POSTO LTDA, MARCOS RONAN JACINTHO DO 

NASCIMENTO e MARIA ELIZABETH DE SOUZA NASCIMENTO

CITE-SE o requerido para que, em 15 (quinze) dias, reconhecendo a 

existência da dívida descrita em título monitório, promova o pagamento 

correspondente, acrescido de honorários advocatícios na proporção de 

5% (cinco por cento) do valor da causa.

Reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor da execução, acrescido de custas e honorários 

advocatícios, o requerido poderá intentar o parcelamento do 

remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, com correção monetária 

e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

De outro modo, o requerido poderá opor embargos à ação monitória, em 

igual prazo, os quais suspenderão a eficácia do mandado monitório, 

conforme artigo 702, §4º, do Código de Processo Civil.

Caso não seja cumprido o mandado monitório, nem opostos embargos, 

será constituído de pleno direito o título executivo judicial, como estabelece 

o artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil.

 Custas quitadas pelo requerente, conforme consta à fls. 27/29.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 24 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 245196 Nr: 2931-88.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. M. NAGANO Godoi, Sandra Mitiko Nagano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 2931-88.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 245196

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de S. M. NAGANO GODOI e SANDRA 

MITIKO NAGANO.

Conforme se extrai dos autos, às fls. 22, mesmo após as diversas 

diligências necessárias e procedimentos formais, não foi possível a 

citação da parte devedora. Sendo assim, abriu-se vistas ao patrono do 

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

acerca da certidão de fl. 22.

 Posteriormente, às fls. 24, foi informada, na certidão que a exequente fez 

carga do processo em 12/03/2018 e devolveu em 10/05/2018 sem 

manifestação.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE a exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos a respeito do 

conteúdo da certidão de fls. 24, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 24 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 188377 Nr: 8979-68.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alencar Soares Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8979-68.2014– Código 188377

Vistos.

Pugna o autor pela citação por edital da requerida.

Contudo, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou 

inacessível o lugar em que se encontra o citando. Assim sendo, só será 

considerado ignorado ou incerto o local se infrutíferas as tentativas de 

sua localização (art. 256 do CPC).

No presente caso verifica-se que o autor não demonstrou ter esgotados 

os meios para localização de possíveis endereço do requerido.

Portanto, por ainda haver possibilidade da localização do requerido, 

indefiro, por ora, a citação por edital.

Intime-se o autor.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 11 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 198004 Nr: 2487-26.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viação Xavante Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria Geral do Estado, Agência de 

Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso, 

Serasa S/A - Centralização de Serviços dos Bancos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT, CRISTIANA ESPÍRITO SANTO 

RODRIGUES - OAB:6.004/MT, EMERSON ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:6387/MT, Luara Santana Henry - OAB:282156/SP

 PROCESSO 2487-26.2015.811.0004 – CÓDIGO 198004

SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de debito c/c pedido de 

antecipação de tutela proposta por VIAÇÃO XAVANTE LTDA em face da 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

AGER/MT, e SERASA S/A, colimando indenização por danos morais em 

face da inserção indevida de seu nome nos serviços de proteção ao 

crédito, bem como a repetição do indébito ante a cobrança de quantia que 

é indevida.

Em contestação de fls. 60/ss, a parte requerida SERASA S/A apresenta 

preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alega fato extintivo do 

direito da requerente, tendo em vista a exclusão da anotação que é objeto 

da lide, em 31/03/2015, bem como a desnecessidade de notificação de 

anotação de protesto.

 Instado a manifestar, o requerente reconhece a liquidação da dívida 

referente ao contrato objeto da demanda e requer a extinção do feito, 

conforme artigo 924, II, do CPC.

Às fls. 107, a requerida AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGER/MT 

contesta a inicial, alegando preliminarmente a sua ilegitimidade passiva. No 

mérito, em suma, sustenta a ausência de dano moral sofrido pela 

requerente.

A requerente impugna as contestações às fls. 120/ss e 126/ss, 

respectivamente.

Ambas as partes não pretendem a produção de outras provas.

É o relatório do necessário.

PRELIMINARMENTE

De início, por não haver necessidade de produção de outras provas e a 

causa não apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deve 

ser o feito julgado no estado em que se encontra.

A requerente propôs ação em desfavor de SERASA S/A, alegando ser 

parte legítima para a causa, uma vez que esta deixou de notificar quanto à 

anotação de protesto do débito. Por sua vez, a requerida alega que as 

anotações de protestos foram feitas em virtude das informações que lhes 

foram repassadas.

Sem delongas, observa-se que a requerida não pode ser parte legítima 

para integrar o polo passivo da demanda, haja vista que a SERASA S/A 

apenas gerencia banco de dados, efetuando o cadastramento e a 

exclusão de consumidores inadimplentes por solicitação das empresas 

associadas, tendo inclusive juntado aos autos a notificação de cobrança 

do débito da parte autora.

As inclusões ou exclusões são feitas por meio de requerimento das 

empresas devidamente associadas, sendo que estas, por sua vez, 
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depositam os dados pessoais e contratuais dos consumidores 

inadimplentes para consulta de todos os associados. Funciona, portanto, 

como depositária dos dados inseridos pela empresa credora, tendo como 

fim propiciar a circulação das informações entre aqueles que compõem o 

quadro de associados.

 Logo, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da SERASA 

S/A, de modo a exclui-la do polo passivo da demanda.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pela requerida 

AGER, não deve ser acolhida, pois esta é titular do interesse que se opõe 

a pretensão deduzida judicialmente.

 Isso porque, em suas próprias palavras, o débito objeto da ação decorre 

de multa aplicada pela AGER, em razão de infração cometida pela parte 

autora. Após constatar a inadimplência, esta agência encaminhou à 

Procuradoria Geral do Estado, ora primeira ré, para a inscrição em dívida 

ativa.

Portanto, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela 

segunda ré.

Passa-se a análise do mérito.

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Em síntese, expõe a autora que foi autuada pela segunda ré por ato 

infracional, o que resultou na CDA nº 02.014.145/59, na importância de 

R$5.511,84 (cinco mil quinhentos e onze reais e oitenta e quatro 

centavos), a qual foi devidamente quitada. Todavia, foi notificada sobre o 

protesto de seu nome se não fosse efetuado o pagamento do débito de 

R$5.669,00 (cinco mil seiscentos e sessenta e nove reais), importância 

relativa à mesma CDA, a qual já estava quitada.

Observa-se às fls. 39/42 que a requerente acosta à exordial 

comprovantes de pagamento relativos à CDA em discussão. As 

requeridas, no entanto, não contestaram tal alegação e seus documentos, 

restando o pedido, portanto, incontroverso.

Por tais razões, uma vez que o pedido restou incontroverso, assim como a 

causa de pedir se encontra devidamente comprovada, deve ser declarada 

da inexistência do débito entre as partes.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO

No que tange ao pedido de condenação das requeridas em repetição de 

indébito, é improcedente por se tratar o instituto de sanção aplicada em 

relações consumeristas, o que não é o caso dos autos.

Além do mais, o instituto da repetição do indébito – frise-se: em relações 

consumeristas - tem por requisitos a (i) cobrança indevida e o (ii) 

pagamento indevido, que deve ser alegado e provado pelo consumidor.

Deve-se pressupor, igualmente, a má-fé do credor, conforme letra da lei 

extraída do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor e entendimento já pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, mesmo se fosse o caso dos autos, nada restou demonstrado 

pela requerente. Não foi constatado o pagamento indevido e tampouco a 

existência de má-fé das partes requeridas, requisitos que são 

indispensáveis à restituição em dobro.

Consigna-se que no Código Civil, em capítulo das obrigações de indenizar, 

artigo 940, prevê a repetição do indébito somente na hipótese de “aquele 

que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as 

quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a 

pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no 

segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”, o 

que, também, não convém ao caso.

Sendo assim, o pedido de condenação das requeridas em repetição de 

indébito é improcedente, por não versar a lide sobre relações amparadas 

pelo Código de Defesa do Consumidor e, também, por não se enquadrar o 

caso na única hipótese prevista no Código Civil, em seu artigo 940.

DANOS MORAIS

O pedido de condenação das requeridas ao pagamento de indenização 

por danos morais decorrentes de alegado abalo de crédito, por ser a 

autora empresa de grande reconhecimento na região, é improcedente, por 

força da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça.

 O documento de fls. 70/72 demonstra que à época dos protestos 

realizados a parte autora já possuía anotações anteriores, o que resulta 

na aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, a qual prevê que “da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de 

cancelamento”.

Portanto, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por 

danos morais, deve ser julgada improcedente, em razão da aplicação 

analógica da Súmula 385 do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões 

deduzidas na inicial para declarar a inexistência do débito objeto da CDA 

nº 02.014.145/59 e determinar a baixa do nome da requerente dos órgãos 

creditícios.

Considerando a sucumbência maior em desfavor da autora, condeno-a ao 

pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Expeça-se o necessário.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 20 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 103854 Nr: 8857-94.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvani Schalemberger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. Rodrigues de Figueiredo Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:MT 6.456-A

 PROCESSO Nº 8857-94.2010.811.0004 – CÓDIGO Nº 103854

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ELVANI 

SCHALEMBERGER em face de A. C. RODRIGUES DE FIGUEIREDO ME.

Deferido o requerimento de fls. 114 e realizada a busca de ativos em nome 

do executado, via BACENJUD, esta restou infrutífera, conforme 

comprovante de fl. 118.

Dessa forma, em face da ausência de bens, foi concedido prazo para que 

a exequente indicasse bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão do feito.

 Posteriormente, foi informada, na certidão de fls. 121, que decorreu o 

prazo para a parte exequente indicar bens à penhora.

 Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE a exequente, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos a 

respeito do conteúdo da certidão de fls. 121, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 11 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 218133 Nr: 1719-66.2016.811.0004

 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: André Corsino Damasceno Montalvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CARDOSO DE MORAES - 

OAB:15294MT/35386GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:MT 15.013-A

 Processo nº 1719-66.2016.811.0004 – Código 218133

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ PARCIAL, 

proposta por ANDRÉ CORSINO DAMASCENO MONTALVÃO, em face de 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL.

 Diante da necessidade de perícia nos autos, foi nomeado o Dr. José Luiz 

Lauro para realiza-la, entretanto o mesmo permaneceu inerte, 

transcorrendo o prazo para a realização da perícia, conforme certidão de 

decurso de prazo, à fl. 142.

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

processo, conforme consta no artigo 468, II, §1° do CPC, DETERMINO que 

o CRM (Conselho Regional de Medicina) seja oficiado da desídia do 
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profissional citado acima. E ainda, FIXO multa no valor de R$ 1.000,00, a 

ser paga pelo perito, perante o ocorrido.

 Desse modo, NOMEIO novo perito, conforme o artigo 468, II do Código de 

Processo Civil, o Sr. Valdo de Sousa, com endereço na Rua Maria das 

Merces, n° 24, Dermat, Barra do Garças/MT, telefone 34018487.

INTIME-SE o perito para, em 05 (cinco) dias, informar se aceita a 

nomeação, bem como para que apresente proposta de honorários. 

Ressaltando, ainda, que já houve a juntada de comprovante de pagamento 

dos honorários periciais no valor de R$ 1.000,00, à fl. 130.

Sendo aceita a nomeação e apresentada a proposta de honorários, 

INTIME-SE o autor para, em 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a 

proposta.

Com manifestação favorável ao valor dos honorários, INTIME-SE o autor 

para, em 05 (cinco) dias, sob pena de prejuízo da prova, efetuar o 

recolhimento do valor dos honorários periciais, somente do valor que 

exceder (se exceder) a quantia já depositada em juízo, em conta vinculado 

ao juízo, bem como apresentar quesitos. Ato contínuo, INTIME-SE o 

requerido para apresentar os seus respectivos quesitos.

Após, remetam-se cópia dos quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando o perito nomeado que caso entenda necessário analisar 

outros exames e laudos do feito, poderá retirar os autos em carga, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Com a apresentação do laudo, promova-se a transferência, mediante 

alvará judicial, para a conta bancária a ser indicada pelo perito.

 INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem 

quanto ao laudo.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 11 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 196945 Nr: 1810-93.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cibele Vilete dos Santos, Cibele Vilete dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL COSTA DE MELO - 

OAB:16706/O, MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1810-93.2015– Código 196945

Vistos.

Pugna o autor pela citação por edital da requerida.

Contudo, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou 

inacessível o lugar em que se encontra o citando. Assim sendo, só será 

considerado ignorado ou incerto o local se infrutíferas as tentativas de 

sua localização (art. 256 do CPC).

No presente caso verifica-se que o autor não demonstrou ter esgotados 

os meios para localização de possíveis endereço do requerido.

Portanto, por ainda haver possibilidade da localização do requerido, 

indefiro, por ora, a citação por edital.

Intime-se o autor.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 11 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 200069 Nr: 3807-14.2015.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carolina Angelica Magalhães de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Halaiany Figueiredo Silva - 

OAB:MT 17.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Angela Diniz Linhares Vieira - OAB:MT 

20.099, 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, Sylvia Maria de 

Assis Cavalcante - OAB:MT 5771, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 CÓDIGO 200069

Vistos.

Tendo em vista o trânsito em julgado, ao arquivo.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 156951 Nr: 9235-16.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Messias Antonio Ribeiro Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Alves Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÍDIA ALVES DE SOUZA 

PERES - OAB:MT 14.932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Ramos Vilela- 

Defensor Público - OAB:, Milton Martini - OAB:

 CÓDIGO 156951

Vistos.

Tendo em vista o trânsito em julgado, ao arquivo.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 173561 Nr: 6762-86.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJT Empreendimento Ltda - EPP, Moacir Land 

Eckert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:65.216 PR, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:OAB/MT 16988, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:OAB/MT 17486, 

Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 205413

Vistos.

INTIME-SE a parte autora para se manifestar, em 10 (dez) dias, 

requerendo o que reputar adequado para o prosseguimento da ação.

Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 12 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277460 Nr: 5705-57.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Floriano Macri Filho, Jesuina Guimarães da Silva 

Lourenço, Laurenice Guimarães das Neves, Vera Lucia Guimarães das 

Neves Silva, Maria Abadia Guimarães da Silva, Valmiria Guimarães das 

Neves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Guimarães das Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hyggor Virgilio Ferreira Costa - 

OAB:16673-E/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5705-57.2018 – Código 277460

Vistos.

Trata-se de ação ordinária em que se busca, em sede de tutela de 

urgência, a consignação em pagamento e no mérito a adjudicação de parte 

ideal do coproprietário sobre imóvel.

Dessa forma, cumprido os requisitos, defiro o pedido de consignação, em 
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sede de liminar, devendo a parte autora depositar o dinheiro no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 542, inciso I e parágrafo único do Código de 

Processo Civil.

 Cite-se o réu para levantar o dinheiro ou para apresentar contestação, 

tudo conforme preceitua os artigo 542, inciso II do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 18 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277802 Nr: 5942-91.2018.811.0004

 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: American Hotel Ltda - ME, Margarida Maria Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Mista Jokey Clube

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5942-91.2018 – Código nº 277802

Vistos.

American Hotel LDTA – ME propôs ação ordinária com pedido de tutela de 

urgência em face da Cooperativa Mista Jokey Clube.

 Considerando que há evidencias de que autora possui alguma riqueza 

capaz de arcar com as custas inicias, uma vez que possui capital social 

de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), INTIME-SE a requerente para que 

emende a inicial, em prazo de 15 (quinze) dias, no sentido de apresentar o 

comprovante de pagamentos das custas ou documentos que comprovem 

a carência financeira, sob pena de indeferimento da peça vestibular, nos 

termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 18 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 172738 Nr: 5830-98.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Rodrigues Vilela - EPP, Aurelina de 

Castro e Silva

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 CÓDIGO 172738

Vistos.

Intime as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento, se for o caso.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 26 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 184338 Nr: 5755-25.2014.811.0004

 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: Edinalva Dias de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5755-25.2014 – Código 184338

Vistos.

Edinalva Dias de Souza requer o cumprimento da sentença. Contudo, 

pleiteia que o executado apresente as suas fichas funcionais.

Ocorre que é dever o autor trazer aos autos documentos necessários 

para a execução.

 Dessa forma, intime o autor para que emende, em 15 (quinze) dias, a 

petição retro ou demonstre haver relutância do ente federativo em lhe 

entregar os documentos almejados.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 10 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176944 Nr: 11058-54.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel José Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 101, no prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166612 Nr: 9134-42.2012.811.0004

 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: Welita de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 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, Edmar 

Rodrigues de Souza Júnior - OAB:4325/MT, 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

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Nos termos do artigo 535 e seguintes do Código de Processo Civil, intime o 

executado.

Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171305 Nr: 3977-54.2013.811.0004

 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: Tereza do Socorro Nunes Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Claudino de Lima Junior - 

OAB:1471-A/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato de Almeida Orro 

Ribeiro - OAB:MT 11.055, Renato Silva Vilela - OAB:MT 17.368

 VISTOS.

1. Ciente do acórdão de fl. 163-vº, que reformou em parte a sentença de 

fls. 121/127, determinando o regular prosseguimento do feito.

 2. Intimem-se as partes, por intermédio de seus representantes, para no 

prazo de 10 (dez) dias, requererem o que entenderem de direito nos 

autos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 43 de 685



3. Após, volte-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271254 Nr: 1776-16.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:1.065-A/128.341

 Intimo o advogado da parte requerida Dr. Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues, OAB/SP: 128.341, da decisão de folhas 47, abaixo 

transcrita(o): "VISTOS Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil. Na 

inicial a parte autora manifesta desinteresse na realização da audiência de 

conciliação/mediação. Ocorre que a audiência de mediação/conciliação 

somente não será realizada se AMBAS as partes manifestarem pela sua 

não realização, conforme previsto no artigo 334, §4º, I do CPC. Assim, 

CITE-SE o requerido e INTIME-E a parte requerente – este só na pessoa de 

seu ilustre Procurador (art. 334, §3º, do CPC) – a fim de que compareça, à 

audiência de conciliação a ser realizada em 21 de junho de 2018, às 

16h00min (MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, 

§8º, do CPC). Se impossível o acordo, e bem, assim na hipótese de 

ausência, o requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da data de audiência de conciliação (art. 

335, I, do CPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de 

fato feitas pela parte contrária (art. 344 do CPC). Verifico estarem 

presentes os requisitos necessários para a inversão do ônus da prova 

face a hipossuficiência da parte autora, o que o faço com fulcro no art. 1º 

e 6º, inc. VIII da supramencionada legislação. Assim, defiro o pedido de 

apresentação do contrato de empréstimo consignado n° 599156813, pela 

parte requerida. Defiro o pedido de justiça gratuita, conforme requerido. 

Cumpra-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274272 Nr: 3667-72.2018.811.0004

 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: Germano comércio de Frutas e Verduras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Belchior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor de Oliveira Cardoso - 

OAB:41397/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 243359 Nr: 1633-61.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Getulino Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010976-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO AILTON DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS OAB - MT0013560A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA PICA - PAU LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WMARLEY LOPES FRANCO OAB - MT0003353A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010976-42.2017.811.0004 Pólo Ativo: CICERO AILTON DE LIMA 

Pólo Passivo: CERAMICA PICA - PAU LTDA - ME Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome protestado indevidamente no cartório local, visto que 

todos os produtos que comprou na ré foi a vista, não restando nenhum 

débito a ser cobrado. Na contestação, a reclamada aduz que houve um 

atraso na entrega de tijolos comprados pelo autor, e equivocadamente o 

mesmo retornou a empresa resgatando o valor pago, no entanto 

verificou-se posteriormente que os tijolos haviam sido entregue e por isto 

protestou o nome do autor. Pois bem, em que pese as alegações da 

reclamada, verifica-se que não apresenta nenhuma comprovação das 

suas alegações, visto que na nota apresentada consta o registro como 

pago, e quanto as alegações de que o autor teria retornado a empresa e 

resgatado o dinheiro não comprova, pois poderia ter apresentado 

filmagens por exemplo, no entanto deixa de produzir prova a seu favor 

nos termos do artigo 373, II do CPC. Entendo que a obrigação de retirar o 

nome do protesto é do devedor, desde que o mesmo tenha sido realizado 

de forma licita, no caso, não restando comprovado o indébito da parte 

autora, a retirada do protesto não pode ser transferida ao autor. 3.1. DO 

DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano 

moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que as cobranças 

indevidas geram aborrecimentos diversos de mero dissabor,uma vez que 

frustram a relação de consumo e confiança entre a promovente e a 

Promovida. Comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes, 

resta cristalino que a inscrição do nome da parte autora no cartório pelas 

requeridas foi indevido e irregular. O dano moral decorrente da indevida 

inscrição do nome do devedor em cadastro de maus pagadores deve ser 

ressarcido pelo dano moral independentemente da comprovação da 

ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais. Sobre o assunto: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
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POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO, A ENSEJAR O 

DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO VALOR INDENIZATÓRIO PARA 

MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE 

PROVIDO, PREJUDICADO O APELO ADESIVO. Restou incontroversa a 

ocorrência da negativação do nome da autora em serviço de proteção ao 

crédito, providência que se mostrou indevida, ante a constatação de que 

não havia débito pendente. O dano moral se apresenta inequívoco, diante 

do simples fato da anotação, ensejando o direito à reparação. Reputa-se 

mais razoável, no caso, a fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, 

montante a ser corrigido a partir da prolação da sentença e acrescido de 

juros de mora a contar da citação. (TJ-SP - APL: 129595820108260032 SP 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA/CARTÓRIO, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) A Turma Recursal de 

Mato Grosso também tem entendimento nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não 

restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, 

considerando inclusive que o pólo passivo é pessoa jurídica, plausível a 

fixação da indenização em R$3.000,00 (três mil reais)por ser empresa do 

comercio local. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, , para: a) CONDENAR, a Reclamada CERAMICA PICA - 

PAU LTDA - ME, a pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados a Reclamante CICERO AILTON 

DE LIMA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a cobrança do 

titulo em discussão neste processo, mantendo os efeitos da tutela. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZELIO GOMES DE LIMA (REQUERENTE)

VANUZA GOMES DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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

apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MEIRE DIAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010609-52.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA SANTANA LEAO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BARRAGARCENSE DE EDUCACAO E CULTURA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 09 de Maio de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011879-14.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA C. DE MOURA FARIAS - ME (REQUERENTE)

PAULA CAMINHA DE MOURA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO OAB - GO13988 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

quantia de R$ 5.388,67, sob pena de aplicação das multas do artigo 523, 

do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-87.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE GRAZIANNE GUIRRA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA APARECIDA SANTOS OAB - MG93042 (ADVOGADO)

ISABELLA MARIA LEMOS COSTA OAB - SP171968 (ADVOGADO)

 

Em razão da Portaria nº 724/2018-DGTJ-PRES, a qual suspendeu o 

expediente no dia 25/05/2018, INTIMO a parte requerida, por meio de 

seu(s) advogado(s) Advogados do(a) REQUERIDO: ISABELLA MARIA 

LEMOS COSTA - SP171968, FERNANDA APARECIDA SANTOS - 

MG93042, para que compareça à audiência de conciliação redesignada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 18/07/2018 Hora: 16:00 (Horario de Cuiaba), sob 

pena de revelia.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 262200 Nr: 14379-58.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dineia Faustina Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DO 

NASCIMENTO - OAB:19.048

 INTIMAÇÃO do advogado Gilmar Moura do nascimento da audiência 

preliminar para 16/08/2018 às 14:45 horario de Mato Grosso. EU Bartira 

Maria de Carvalho Rubert, Tecnica Judiciáriaria que assina

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 266466 Nr: 17057-46.2017.811.0004

 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): David da Costa Ataídes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thaís de Almeida Vieira - 

OAB:358.551/SP, Thiago Terin Luz - OAB:326.867/SP

 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.: 254087 Nr: 9012-53.2017.811.0004

 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): Paula Graziane Delmondes, Lazaro Carlos 

Macedo Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA GRAZIANE 

DELMONDES - OAB:17744

 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 
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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.: 267913 Nr: 17951-22.2017.811.0004

 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): Donizete Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 SENTENÇA

Processo n.º: 17951-22.2017.811.0004 Cód.: 267913

 Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art 81, § 3º, da Lei 

9.099/1995.

 2. Cuida-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência visando a apuração 

do delito supostamente praticado por Donizete Vilela de Moraes, previsto 

no art. 310 do CTB, cuja pena prescreve em 03 (três) anos. Nesse 

diapasão, considerando que o fato se deu em 25.04.2015, a prescrição da 

pretensão punitiva do caso sub judice é insofismável, vez que inexiste 

causa de suspensão ou interrupção até a presente data.

3. Isto posto e observando a combinação do artigo 107, IV, c/c art. 115 do 

CP, e artigo 30 da Lei 11.343/06, DECLARO extinta a punibilidade do fato 

sub judice, com arrimo no artigo 61 do CPP, c/c art. 92 da Lei 9.099/1995.

4. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

6. Publique-se, registre-se, intime-se.

7. Notifique-se o MP.

8. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 26 de Abril de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 267913 Nr: 17951-22.2017.811.0004

 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): Donizete Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 Intimação da parte recorrida para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, 

as Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 236499 Nr: 13786-63.2016.811.0004

 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): Adejane Feles dos Santos, Aeverton Vinícius 

Wanderley dos Santos, Vanderson Bittencourt de Carvalho, Fabio de 

Almeida Brandão, Marcos Vinicius Farias de Sousa, Romildo Carvalho 

Oliveira, Leandro Peixoto dos Santos, Welington José Nery Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA DE SOUSA NOBRE - 

OAB:MG 136.343, Larissa Mariano de Castro Silva - OAB:MT 19.349, 

Pollyana Soares Matos - OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - 

OAB:MT 18.994, Vanusa Ferreira de Sena Brandão - OAB:MT 17.339, 

Walter George Ramalho de Lima - OAB:18.256/MT, Yann Dieggo 

Souza Timótheo de Almeida - OAB:OAB/MT 12.025

 Vistos, etc.

1. Cuida-se de termo circunstanciado de ocorrência versando sobre a 

prática, pelos autores do fato Aeverton Vinícius Wanderley dos Santos, 

Fábio de Almeida Brandão, Marcos Vinícius Farias de Sousa e Leandro 

Peixoto dos Santos, da contravenção penal prevista no art. 42 da LCP, 

cujo fato teria ocorrido em 23 de outubro de 2016.

2. Conforme ressai dos autos, Fábio de Almeida Brandão cumpriu as 

condições a ele imposta, razão pela qual, DECLARO, com arrimo no artigo 

84, § Único da Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub judice, 

não implicando este decisum em obstáculo à propositura de eventual ação 

civil com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP c/c art. 92 da 

Lei 9.099/1995).

3. No que concerne ao pretenso autor do fato, Marcos Vinícius Farias de 

Sousa, expeça-se ofício à Comarca de Novo São Joaquim-MT, reiterando, 

via contato telefônico, informações quanto ao andamento da carta 

precatória enviada por este juízo.

4. Tocante ao autor do fato Leandro Peixoto dos Santos, DEFIRO cota 

ministerial às fls. 293, proceda conforme postulado no item II.

5. Por fim, em relação ao autor do fato Aeverton Vinícius Wanderley dos 

Santos, vista ao MP, quanto as fls. 138, item II dos autos.

6. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

7. Ciência ao Ministério Público.

8. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

9. Proceda-se.

10. Publique-se.

11. Registre-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 27 de março de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002131-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THELMA DO CARMO CARVALHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIO FRANCISCO DE CARVALHO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002131-03.2018.8.11.0006 REQUERENTE: THELMA DO CARMO 

CARVALHO DE OLIVEIRA INVENTARIADO: AURELIO FRANCISCO DE 

CARVALHO Vistos etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem 

prejuízo de posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 

3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Nomeio como inventariante a 

requerente, que prestará compromisso em cinco (05) dias, e declarações, 

com valor dos bens e plano de partilha, em 20 (vinte) dias subsequentes 

(CPC, art. 620). Caso necessário, intime-se, após, a Fazenda Pública da 

localização do imóvel (CPC, art. 626), para que se manifeste sobre os 

valores da avaliação dada pela Inventariante, podendo, se dela discordar, 

juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (art. 629, CPC), ou atribuir 

diretamente novos valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(art. 634, CPC), para o que devem ser manifestar expressamente. 

Citem-se os herdeiros, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

encaminhando-se cópia das primeiras declarações (art. 627, do CPC). 

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores nela atribuídos para fins de avaliações para partilha e/ou 

recolhimento de ITCD, venham imediatamente as últimas declarações, já 

com comprovação do recolhimento dos Impostos Estaduais, certidões 

negativas de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal em nome do inventariado e esboço de partilha final. 

Havendo interesse de incapazes no feito, dê-se vista ao Ministério Público 

para manifestação. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO
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Processo Número: 1002141-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCOS DE ARRUDA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ESTER RAMOS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002141-47.2018.8.11.0006 REQUERENTE: LUIZ MARCOS DE ARRUDA 

PINHEIRO INVENTARIADO: MARIA ESTER RAMOS Vistos etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Nomeio como inventariante a requerente, que prestará 

compromisso em cinco (05) dias, e declarações, com valor dos bens e 

plano de partilha, em 20 (vinte) dias subsequentes (CPC, art. 620). Caso 

necessário, intime-se, após, a Fazenda Pública da localização do imóvel 

(CPC, art. 626), para que se manifeste sobre os valores da avaliação dada 

pela Inventariante, podendo, se dela discordar, juntar prova de cadastro, 

em 15 (quinze) dias (art. 629, CPC), ou atribuir diretamente novos valores, 

que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634, CPC), para o que 

devem ser manifestar expressamente. Citem-se os herdeiros, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-se cópia das 

primeiras declarações (art. 627, do CPC). Havendo concordância, quanto 

às primeiras declarações e quanto aos valores nela atribuídos para fins de 

avaliações para partilha e/ou recolhimento de ITCD, venham imediatamente 

as últimas declarações, já com comprovação do recolhimento dos 

Impostos Estaduais, certidões negativas de débitos fiscais expedidas 

pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome do 

inventariado e esboço de partilha final. Havendo interesse de incapazes 

no feito, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 212008 Nr: 887-90.2017.811.0006

 AÇÃO: Suprimento de Idade e/ou Consentimento->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ BALBINO VIEIRA, E.B.V.S.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARISA BALBINO DA 

TRINDADE - OAB:74307B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

212008 §!65)¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 887-90.2017.811.0006

 ESPÉCIE: Suprimento de Idade e/ou Consentimento->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MARIA JOSÉ BALBINO VIEIRA e E.B.V.S.

INTIMANDO(S): VALDIR VIEIRA, ENDEREÇO: ENCONTRA-SE EM LUGAR 

INCERTO E NÃO SABIDO.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/12/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da pessoa acima qualificada, atualmente se 

encontra em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de pedido de Alvará Judicial proposto 

por Maria José Balbino Vieira, representante legal da adolescente Eduarda 

Valência Balbino Vieira, visando o suprimento judicial do consentimento 

paterno de Valdir Vieira, todos devidamente qualificados nos autos. Relata 

a requerente que necessita da presente autorização judicial tendo em 

vista que seu genitor se encontra em lugar incerto e não sabido, eis que a 

mesma pretende realizar matrícula no curso de medicina da Universidad 

Cristiana de Bolívia, localizada na cidade de Santa Cruz de La 

Sierra/Bolívia, de modo que, pretende viajar sem a companhia de sua 

genitora. Segue narrando que a adolescente pretende fixar residência no 

país estrangeiro para estudar. Com a inicial vieram os documentos de fls. 

11/18. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela 

concessão da autorização pleiteada (fls.18/v). É o relatório. Decido. Sobre 

o tema, dispõe ao art.84 da Lei 8064/90 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente: Art. 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a 

autorização é dispensável, se a criança ou adolescente: I - estiver 

acompanhado de ambos os pais ou responsável; II - viajar na companhia 

de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de 

documento com firma reconhecida. Compulsando os autos, verifica-se que 

a adolescente hoje conta com 17 (dezessete) anos de idade, às vésperas 

de atingir a maioridade civil e por consequência adquirir a plena 

capacidade para os atos da vida civil. Desta feita, considerando que a 

menor irá viajar desacompanhada de sua genitora para realizar matrícula 

no curso de medicina da Universidad Cristiana de Bolívia, Santa Cruz de 

La Sierra/BO, e, ante os documentos juntados aos autos, em consonância 

com o parecer do Ministério Público Estadual de fls. 18/v, DEFIRO OS 

PEDIDOS INICIAIS, para que a menor Eduarda Valência Balbino Vieira 

possa realizar a referida viagem ao exterior. Após a expedição do referido 

Alvará, EXPEÇA-SE edital para conhecimento do genitor acerca da 

presente. Sem custas (Art. 141, § 2º, ECA). Certificado o trânsito em 

julgado desta decisão, arquive-se os autos com as baixas de estilo e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.

Eu, Joana Aparecida Silva Assunção, digitei.

 Cáceres - MT, 29 de maio de 2018.

Jackline Márcia Dias Tingo

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 183196 Nr: 4163-03.2015.811.0006

 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: MLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V, NCDP

 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 CÁCERES - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

183196 §!3@£¨

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4163-03.2015.811.0006

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: MILTON LIMA PEREIRA

PARTE REQUERIDA: V.A.P.P. e NÚBIA CAROLINE DE PAULA

CITANDO(S): Requerido(a): V. A. P. P., menor impúbere, representado por 

sua genitora a Sra. Núbia Caroline de Paula Filiação: Roseli de Paula, 

brasileiro(a), solteiro(a), do lar, Endereço: encontra-se em lugar incerto e 

não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/06/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, 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 

legal, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora.

 RESUMO DA INICIAL: Milton Lima Pereira, por intermédio da Defensoria 

Pública do Estado, via Defensor Público propôs a Ação negatória de 

paternidade c/c retificação de registro civil, em face de V. A. P. P., menor 
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representado por sua genitora a Sra. Núbia Caroline de Paula.

DESPACHO: Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos 

pelo requerente Milton Lima Pereira contra a sentença de fls. 50 que 

extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos do art. 267, III, do 

CPC/73, os quais recebo, vez que tempestivos. No mérito, razão assiste à 

Embargante. Apesar de não haver, propriamente, uma contradição, 

omissão, obscuridade na sentença embargada, observo, a existência de 

“error in procedendo”, o qual, na lição do insigne Doutrinador Calamandrei 

é o erro que “o juiz comete no exercício de sua atividade jurisdicional, no 

curso procedimental ou na prolação de sentença, violando norma 

processual na sua mais ampla acepção”. No caso dos autos, verifica-se 

que fora determinado à intimação pessoal da parte requerente para 

prosseguimento do feito, contudo, manteve-se inerte. Entretanto, em visita 

ao núcleo da Defensoria Pública deste município, o requerente informou 

que tem interesse no prosseguimento do feito conforme fls. 51, o que não 

fora observado, razão pela qual se impõe o acolhimento dos presentes 

embargos. Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração 

interpostos contra a sentença proferida às fls. 50, dando-lhe efeito 

infringente, por consequência, revogando a r.sentença. Ademais, 

verifica-se que o Oficial de Justiça não localizou o endereço da requerida, 

conforme certidões de fls. 25/31. Dessa forma, proceda-se à citação por 

edital, na pessoa da Requerida. Após, decorrido o prazo, sem 

manifestação da parte requerida, vejo necessária à nomeação de curador 

especial. Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil, nomeio, desde já, como curador 

especial, o Núcleo de Pratica Jurídica da UNEMAT, que deverá ser 

intimado, na forma de carga dos autos, para apresentar contestação no 

prazo legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se 

aplica o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do 

parágrafo único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Decorrido o prazo e devidamente certificado, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cumpra-se.

Eu, Joana Aparecida Silva Assunção, digitei.

 Cáceres - MT, 29 de maio de 2018.

Jackline Márcia Dias Tingo

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 215915 Nr: 3693-98.2017.811.0006

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 Vistos etc.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de agosto de 

2018 às 17h00min.

Intimem-se as partes para que compareçam acompanhadas de advogados 

e testemunhas arroladas.

Advirta-se que caberá aos respectivos advogados intimar suas 

testemunhas para comparecimento em juízo nos termos do art. 455 do 

Código de Processo Civil.

Destaca-se que somente será realizada a intimação das testemunhas pelo 

juízo nas hipóteses previstas no art. 455, §4º, do CPC.

 Ademais, na forma do art. 357, §4º do Código de Processo Civil, 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.

 Ciência ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002139-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS MARIS CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002139-77.2018.8.11.0006. AUTOR: 

FRANCIS MARIS CRUZ RÉU: RENATO CESAR MARTINS CUNHA 1 – 

DECLARO-ME suspeito para presidir/julgar o presente feito em razão de 

foro íntimo, com fundamento no artigo 145, §1ºdo CPC, aliado ao fato de 

que este Magistrado mantém relação contratual com o requerido. 2 – 

REMETA-SE o feito ao meu substituto legal, promovendo-se as anotações 

de praxe no Sistema APOLO e na capa dos autos. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 29 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002392-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO JOSE DUARTE BRANDAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 29 de maio 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002395-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIVALDO PEREIRA DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 
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Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 29 de maio 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002408-19.2018.8.11.0006

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:

LUIZ FERNANDO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 29 de maio 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002344-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (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, 29 de maio de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002358-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PORTELA SANTANA JUNIOR (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, 29 de maio de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002406-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE OLIVEIRA VIEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)
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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, 29 de maio de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002407-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA CRUS CARVALHO (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, 29 de maio de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001885-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PINTO SANTOS (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)

 

Ato Ordinatório Nos termos do art. 203, § 4º do CPC intimo a parte 

requerente , por meio de seu advogado, legalmente constituído, para 

comparecer a audiência de Conciliação designada para o dia 06 de Julho 

de 2018 das 8horas às 12horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres - MT. Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001958-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELY MARIANA CORREA DA SILVA (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)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC intimo a parte 

requerente , por meio de seu advogado, legalmente constituído, para 

comparecer a audiência de Conciliação designada para o dia 06 de Julho 

de 2018 das 8horas às 12horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres - MT. Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007093-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN MARCELO GALINA (RÉU)

MARILZA PEREIRA GALINA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – DEFERE-SE o pedido formulado pela 

parte autora no id. 11843153, devendo a Secretaria da Vara expedir o 

necessário para cumprimento. 2 – Em seguida, caso reste inexitosa a 

tentativa de citação por AR, EXPEÇA-SE mandado para citação, com as 
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advertências do despacho inicial e nova data da sessão de conciliação. 3 

- Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento. 4 – Em seguida, 

REMETA-SE o processo concluso. 5 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 29 de 

maio de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000329-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON WESLEY ALVES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE MORALES BEZERRA OAB - MT0005234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP0200651A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES TERMO DE AUDIÊNCIA PJE n. 1000329-38.2016.8.11.0006 

DATA/HORA: 29 de maio de 2018 às 15h30min FINALIDADE: Audiência de 

instrução e julgamento. PRESENTES: O Exmo. Dr. Ramon Fagundes 

Botelho, MM. Juiz de Direito. AUSENTE: as partes e seus advogados. 

Ocorrências ABERTA A AUDIÊNCIA: esta não se realizou. DELIBERAÇÕES 

A seguir foi proferido o seguinte despacho: 1. Considerando a notória 

paralisação afetando a distribuição de combustível, aliado ao requerimento 

formulado pela parte requerente, este juízo REDESIGNA a audiência para o 

dia 04/07/2018 às 15h:30min. 2. INTIMEM-SE as partes. 3. CUMPRA-SE. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002354-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINA FRANCISCA GOMES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria Estado Segurança Pública (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Inicialmente, satisfeitos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil, este Juízo RECEBE a petição inicial e 

documentos. 2 – 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. 3 – 

Estando a petição inicial devidamente instruída, INTIME-SE a representante 

do Ministério Público para que atue conforme dispõe o art. 109 da Lei de 

Registros Públicos (Lei 6.015/73). 4 – Após, CONCLUSO. 5 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 29 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002366-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. M. (REQUERENTE)

VALDEIR DE TORRES MESSIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cartório de 2º Ofício de Cáceres (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Inicialmente, satisfeitos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil, este Juízo RECEBE a petição inicial e 

documentos. 2 – 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. 3 – 

Estando a petição inicial devidamente instruída, INTIME-SE a representante 

do Ministério Público para que atue conforme dispõe o art. 109 da Lei de 

Registros Públicos (Lei 6.015/73). 4 – Após, CONCLUSO. 5 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 29 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002260-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TECNOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 29 de maio 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002348-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DE OLIVEIRA BORGES (EXECUTADO)

MARIELLA MALDONADO DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Trata-se de execução por quantia certa 

embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do CPC) em que se 

busca a expropriação de bens do devedor para a satisfação de crédito 

decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na forma do artigo 783 do 

CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos legais, CITE-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) 

dias, contados da efetivação da citação, inteligência do artigo 829 do CPC. 

CONSTE expressamente no mandado/carta precatória de citação as 

determinações contidas no §1º do mesmo dispositivo. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Na hipótese do Oficial de Justiça não 

encontrar a parte executada, deverá proceder ao arresto de tantos bens 

quantos bastem para garantia da execução (art. 830, caput CPC), 

devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto procurar a parte 

devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 
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Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 5 – 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. 6 – 

Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não havendo 

pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 2 

e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que 

requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os honorários 

advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de pagamento 

integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º CPC). 9 – Havendo requerimento, este Juízo DEFERE 

a expedição de certidão da admissão da execução na forma do artigo 828 

do CPC, bem como a inclusão do nome da parte executada nos cadastros 

de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 

782, §3º do CPC. 10 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 29 de maio de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002373-59.2018.8.11.0006

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:

LUCIANO LACERDA NUNES (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 29 de maio 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002284-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SILVA VERNUCCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

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, 29 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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002283-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCIENE RODRIGUES PEREIRA (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 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 29 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002287-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA BEATRIZ DA SILVA FELISBINO (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 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 29 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 221802 Nr: 8379-36.2017.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE MANOEL GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARIA FERREIRA 

ROSSINI - OAB:230327 SP

 Ante o exposto, este Juízo REVOGA a decisão de fls. 305/306 e JULGA 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso IV e VI, do Código de Processo Civil. CONDENA-SE a parte autora 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, § 

2º, do CPC.Por oportuno, resta prejudicada a audiência designada nos 

autos e o pedido de fls. 322/323. COMUNIQUE-SE ao CEJUSC.Por fim, a 

litigância de má-fé pressupõe a existência da figura de litigante ímprobo, o 

que não restou caracterizado nos autos. Afinal, a extinção da demanda, 

por si só, não revela a conduta desonesta ou a prática de qualquer ato 

temerário da parte autora, razão pela qual INDEFERE-SE o pedido de 

condenação em multa.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as anotações e baixas de estilo.Cáceres/MT, 11 de maio de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 68274 Nr: 5741-79.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAIDE MANOEL GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARIA FERREIRA 

ROSSINI - OAB:230327 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:5.269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 DESPACHO

1 – Diante da prolação de sentença de extinção nos autos em apenso, 

revogando, por conseguinte, a ordem que suspendia o prosseguimento da 

vertente demanda, PROSSIGA-SE com o cumprimento da decisão de fls. 

406/407.

2 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 195052 Nr: 525-25.2016.811.0006

 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: JEFERSON TOPOLNIAK QUEIROZ VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO 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: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A MT, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MG 76.696

 Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, razão pela qual tão-somente DECLARA a inexistência do 

débito em discussão nos presentes autos.Ainda, em razão da 

sucumbência recíproca, CONDENAM-SE as partes ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (art. 85, §2º, c/c o art. 86, ambos do CPC), rateados igualmente 

entre as partes, sendo vedada a compensação dos honorários 

advocatícios. Contudo, condenação essa suspensa com relação à parte 

autora, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que beneficiária da 

justiça gratuita.No mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução 

do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 25 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146040 Nr: 4177-89.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISLAINE DE PAULA NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Certifico para os devidos e legais efeitos que decorreu "in albis" o prazo 

para pagamento do débito em execução. Isso posto, nos termos do art. 

152,VI do CPC, INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado, a fim de 

indicar bens passíveis de penhora do Executado ou requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153985 Nr: 1351-56.2013.811.0006

 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: BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBERLINO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A MT

 SENTENÇA

Trata-se de demanda ajuizada por BENEDITO XAVIER DE SOUZA 

CORBELINO em face de BANCO SAFRA S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Realizados alguns atos, as partes noticiaram a composição amigável da 

lide, requerendo a homologação do acordo e a extinção do feito (fls. 

173/175).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fls. 173/175), denota-se 

que a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, 

como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por 

este Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes (fls. 159/161), para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE o processo, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários como acordados.

Uma vez que este Juízo não determinou qualquer restrição com relação ao 

bem/crédito objeto dos autos, eventual baixa deverá ser promovida pelas 

próprias partes, de modo que INDEFERE-SE o pleito em questão.

Considerando que as partes renunciaram expressamente ao prazo 

recursal, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 155363 Nr: 2877-58.2013.811.0006

 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: LUZINEI RAMOS DA SILVA, LUIZ CARLOS DE CAMPOS 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.969-B/MT, JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:MT-8973/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT

 DECISÃO

1 – Considerando a petição de fls. 94/8, PROCEDA-SE a retificação da 

capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença.

2 – Na forma do artigo 513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIME-SE o executado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida em 

execução, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem 

como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do 

artigo 523, caput e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 70017 Nr: 7455-74.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNDS-M, ECG, ACN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 SENTENÇA (...) Em síntese o relato.Fundamenta-se e 

decide-se.DEFERE-SE o pedido do credor de fl. 77.Nesse contexto, 

incidiria com inteira justeza a norma do art. 921, III do novo CPC a qual 

determina a suspensão do feito quando não há localização de bens 

passíveis de penhora, impondo, consequentemente, o arquivamento 

provisório do feito e exclusão do relatório estatístico mensal sem baixa na 

distribuição.De conseguinte, acerca do prazo máximo de suspensão, 

importante destacar que o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca 

da suspensão da execução em caso de ausência de bens penhoráveis, 

consignando em seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se 

suspenderá a prescrição.Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III, do 

CPC, este Juízo SUSPENDE a execução pelo prazo de 1 (um) ano e pelo 

mesmo período fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência 

do §1º do mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o 

transcurso do prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, 

consoante dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, considerando que o objetivo 

da execução é a satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do 

credor, não há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, 

porquanto, caso sejam localizados bens passíveis de penhora ou 

modificada a situação fática sobre a localização do executado, tal fato 

será comunicado a este Juízo que determinará a juntada do expediente 

nestes autos para continuidade da execução.Ademais, o processo será 

imediatamente desarquivado caso a exequente a qualquer momento 

provocar o Poder Judiciário para requerer providências úteis ao 

andamento da execução patrimonial na eventualidade de localizar bens do 

devedor aptos ao pagamento da dívida.Forte em tais fundamentos, 

cumprida a providência acima, DETERMINA-SE o arquivamento da 

execução com as baixas e anotações necessárias.Às providências 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95265 Nr: 332-20.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALQUIRIA PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE PEREIRA NETO - 

OAB:11780/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Considerando que o AR de fl. 112 retornou com a informação 

“desconhecido”, PROMOVA-SE a citação da parte demandada por Oficial 

de Justiça, no endereço indicado à fl. 109, seguindo as determinações 

anteriormente exaradas.

2 – Sendo inexitosa a diligência acima, CONCLUSOS para apreciação dos 

demais pedidos realizados pela parte exequente à fl. 107.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 24704 Nr: 913-79.2003.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDES PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SUDAMERIS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 
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OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, ELIAS NARDI JÚNIOR - 

OAB:8420/MT, JULIANO PIVA - OAB:9988/MT, KLEBER CORREA DE 

ARRUDA - OAB:10528/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Título Judicial ajuizada por EUDES 

PEREIRA LEITE em desfavor de BANCO SUDAMERIS DO BRASIL S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Devidamente intimada para pagamento, a executada apresentou o 

comprovante de depósito judicial realizado (fl. 515).

A parte exequente pugnou pelo levantamento da quantia e intimação da ré 

para efetuar o pagamento de saldo remanescente (fls. 521/523).

O ato judicial de fl. 525 deferiu a expedição de alvará para levantamento 

do valor, que fora expedido à fl. 530.

Apresentado cálculo atualizado (fl. 537) e intimada a parte ré para 

manifestar, o Banco executado informou o depósito da quantia 

remanescente (fls. 539/540), com o que concordou a parte exequente, 

que requereu o levantamento da quantia (fl. 544).

Pois bem.

Verifica-se, pois, que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em vista o 

pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

esteio nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Diante disso, EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia depositada 

à fl. 543 em favor da parte exequente, como requerido à fl. 544.

 Após, INTIME-SE a parte exequente pessoalmente ou por qualquer meio 

de comunicação capaz de garantir-lhe ciência da liberação, na forma do 

art. 450, § 3º, da CNGC.

Cumpridas as diligências acima, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 173548 Nr: 8893-91.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A, KAWASAKI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCISO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que decorreu "in albis" o prazo 

para pagamento do débito por parte do executado, devidamente intimado, 

conforme AR juntado a fl. 64 verso. Isso posto, nos termos do art. 152, VI 

do CPC , INTIMO a parte autora para indicar bens do Executado passíveis 

de penhora ou manifestar requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 148717 Nr: 7256-76.2012.811.0006

 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: MARIDEANE MARTINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MARTINS PEREIRA - 

OAB:8277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANI BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Título Judicial ajuizada por MARIDEANE 

MARTINS PEREIRA em desfavor de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

Após o trânsito em julgado da sentença, a parte demandada efetuou o 

depósito voluntário da condenação (fl. 591).

Depois, aportou pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte 

autora (fl. 592) e, às fls. 600/601, manifestou discordância quanto aos 

valores depositados, requerendo o levantamento da quantia e o 

pagamento do saldo remanescente.

Os pedidos foram deferidos à fl. 602, ocasião em que determinou-se a 

intimação da parte executada para promover o pagamento da quantia 

remanescente.

Já à fl. 611, a parte executada informou o pagamento do saldo 

remanescente executado, com o que concordou a parte autora, que 

requereu o levantamento da quantia (fl. 615).

Os alvarás são vistos às fls. 609 e 616.

Pois bem.

Verifica-se, pois, que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em vista o 

pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

esteio nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 198284 Nr: 2434-05.2016.811.0006

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO SARTORI CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NIVALDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MARTINS ALVES - 

OAB:250.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:17095-B, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 DESPACHO

1 – A fim de possibilitar a análise do pleito de gratuidade de justiça, com 

fundamento no art. 99, §2º do CPC , INTIME-SE a parte excipiente 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.

 2 – Após, venham os autos CONCLUSOS para as devidas deliberações.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192706 Nr: 9973-56.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NIVALDO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO SARTORI CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:17095-B, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO (...). É o relato do essencial.Fundamenta-se. Decide-se.DAS 

QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTESDe início, DECRETA-SE a revelia da 

parte demandada, pois, devidamente citada, deixou de apresentar 

resposta no prazo legal, como certificado à fl. 52, na forma do art. 344 do 

CPC.DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS 

PROVASResolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar 

as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos com 

base na petição inicial e na contestação. Nesse quadro, fixa-se como 

controvertidos os seguintes pontos: a) como se deu o negócio jurídico em 

questão (condições, partes envolvidas, valor e quitação); e(b) se, em 

razão do aludido negócio jurídico, o veículo deveria permanecer na posse 

da parte autora.Diante dos pontos controvertidos fixados, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem 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.Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS 

para o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 81003 Nr: 7547-18.2008.811.0006

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FLAVIO DA SILVA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB: 13.431-B MT

 DECISÃO

1 – INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, manifestar 

acerca do cálculo apresentado às fls. 278/279, valendo o silêncio como 

concordância.

2 – Em havendo concordância, expressa ou tácita, HOMOLOGO o cálculo 

judicial de fls. 278/279.

3 – Passo seguinte, INTIME-SE o devedor, por meio de seu advogado 

(DJE), para cumprimento integral da sentença, no que toca ao valor 

remanescente indicado à fl. 379, 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% (vinte por cento), ex vi do artigo 523, 

caput e §1º, do CPC.

4 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, CONCLUSOS 

para análise do pedido de penhora online.

5 – Por outro lado, em caso de manifestação diversa da parte executada, 

INTIME-SE a parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias.

6 – Após, CONCLUSOS.

7 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 213867 Nr: 2242-38.2017.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO WOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, EDILAINE APARECIDA SOARES NEVES - OAB:15818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de embargos à execução ajuizados por JOÃO PEREIRA RAMOS 

em face de BANCO VOLKSWAGEN S/A, ambos qualificados nos autos.

Sem delongas, considerando que foi proferida sentença homologatória de 

acordo nos Autos da Execução n. 335-96.2015.811.0006 (Código: 

176794), em apenso, resta evidente a perda superveniente do objeto da 

presente demanda, ficando configurada a carência de ação por falta de 

interesse processual, razão por que este Juízo DECLARA EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VI, 

do CPC.

Custas e honorários conforme acordados (fls. 87/89 daqueles autos).

Após o transitado em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176794 Nr: 335-96.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

ação de execução ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de 

JOÃO PEREIRA RAMOS, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Praticados alguns atos, foi realizada a composição judicial acerca do 

objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo às 

fls. 87/89.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fls. 87/89), denota-se 

que a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, 

como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por 

este Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes (fls. 87/89), para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c art. 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Custas e honorários como acordado.

Uma vez que não houve qualquer ato de restrição do veículo objeto dos 

autos por este Juízo, INDEFERE-SE o pedido de baixa de restrição 

formulado no acordo.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 68736 Nr: 10811-77.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICALL-SISTEMA INTERNACIONAL DE CARGAS, 

ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUZA G. PIOVEZAN ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO JORGE LIMA - 

OAB:85.028/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS MARTINS SOARES - 

OAB:7414

 Certifico para os devidos e legais feitos que já houve tentativa de 

intimação do cumprimento de sentença do executado no endereço 

indicado pela parte exequente e esta restou negativa, conforme certidão 

do oficial de justila de fls. 75. Aliás, trata-se do mesmo endereço contido 

na inicial. Assim, conforme artigo 152, inciso VI, do Código de Processo 

Civil INTIMO a parte exequente, por meio de seu advogado legalmente 

constituído, para, no prazo de 10 (dez)dias indicar novo endereço nos 

autos ou requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4404 Nr: 611-60.1997.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREMAT - GRÊMIO CEMAT CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Palmas Dias - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS 

- OAB:2684

 SENTENÇA

Trata-se de ação de execução judicial ajuizada por CLAUDIO PALMA DIAS 

em face de GREMAT – GRÊMIO CEMAT CÁCERES, ambos qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, a decisão de fls. 352/353 determinou a intimação da 

parte exequente para requerer o que entender de direito, bem como para 

aportar aos autos matrícula atualizada dos imóveis penhorados, 

esclarecendo se desiste da penhora de fração do imóvel alienado a C. 

Brasil Confecções Ltda. ME.

Intimada via DJE e pessoalmente (fls. 356/357, a parte exequente 

quedou-se inerte (fl. 361).

À fl. 363 determinou-se, novamente, a intimação da parte exequente para 

manifestar se possui interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

Intimada via DJE (fl. 364), a parte exequente novamente não manifestou (fl. 

365).

1 – Desta forma, considerando que a parte exequente manteve-se inerte, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 76991 Nr: 3639-50.2008.811.0006

 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
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 PARTE AUTORA: NOELI LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OLIMPIO FELIPE DOS SANTOS, 

NEUZA JOSEFA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 DESPACHO

1 – Considerando que já houve a prolação de sentença de mérito (fls. 

66/68) e que, intimada para promover as medidas necessárias à 

efetivação da usucapião, a parte autora quedou-se inerte (fl. 84), AO 

ARQUIVO com as anotações e baixa de estilo.

2 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160553 Nr: 8359-84.2013.811.0006

 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: CLAUD ARRUDA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO PANAMERICANO 

S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG, CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122.249 RJ, FELICIANO LYRA MOURA - OAB:15.758-A, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT

 DESPACHO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que as decisões monocráticas 

prolatadas nos agravos de instrumento interpostos pelos réus Banco BMG 

S/A e Banco Bonsucesso S/A proveram os recursos, julgando extinto o 

feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, inciso IV, c/c o § 3º, 

do CPC (fls. 278/290).

Dessa feita, inobstante os andamentos processuais posteriores, não há 

como deixar de se observar o comando extintivo firmado nas aludidas 

decisões proferidas em segundo grau, mormente porque, em consulta aos 

andamentos processuais, verificou-se que ocorreu o trânsito em julgado 

sem a interposição de qualquer recurso.

Logo, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa de estilo.

2 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 72412 Nr: 9838-25.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON RANZULI SALOMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – De início, diante da petição de fl. 113, considerando que o endereço 

indicado para a localização da parte executada é diverso daquele visto à 

fl. 76, este Juízo DEFERE a expedição de carta precatória para a citação 

da parte executada, no endereço indicado à fl. 113.

2 – Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

promover o recolhimento das diligências necessárias para a distribuição 

da aludida carta precatória, sob pena de extinção.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162954 Nr: 247-92.2014.811.0006

 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: CLÁUDIO MONARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNL PCS S.A, AÇÃO CONTACT CENTER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA FERNANDES 

FERREIRA - OAB:74.600-MG, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A MT

 DESPACHO

1 – DECLARO-ME suspeito para presidir/julgar o presente feito em razão 

de foro íntimo, com fundamento no artigo 145, §1ºdo CPC, aliado ao fato de 

que este Magistrado mantém relação contratual com o patrono que assiste 

a parte autora.

2 – REMETA-SE o feito ao meu substituto legal, promovendo-se as 

anotações de praxe no Sistema APOLO e na capa dos autos.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 79010 Nr: 5549-15.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DE MELO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BRASIL VEÍCULOS 

COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A 

MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT

 DECISÃO

Trata-se de impugnação à execução oposta por BRASIL VEÍCULOS CIA 

DE SEGUROS em face da ELIAS DE MELO FRANCO, ambos devidamente 

qualificados no encarte processual.

Inicialmente, cumpre analisar o efeito sob o qual a impugnação e por 

analogia os embargos devem ser recebidos, sendo certo que a regra 

passou a ser o recebimento sem efeito suspensivo, consoante o art. 919 

do Código de Processo Civil .

 Por outra via, o parágrafo 1º do referido dispositivo permite, 

excepcionalmente, o recebimento dos embargos com efeito suspensivo na 

hipótese de ser pleiteado pelo embargante, e preenchidos os requisitos 

para a concessão da tutela provisória, e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

 No caso em exame, verifica-se que houve o requerimento pelo 

embargante, conforme se verifica à fl. 479. Nota-se também a realização 

de depósito judicial como forma de garantia do juízo à fl. 488 no valor de 

R$ 11.229,43 (onze mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta e três 

centavos).

Cumpre analisar o requisito da tutela provisória. Em análise aos 

fundamentos deduzidos à luz da cognição superficial encontra-se também 

satisfeito tal requisito, tendo em vista que a princípio haveria plausibilidade 

no mérito alegado pelo embargante no que tange à ausência de intimação 

pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, mostrando-se viável a 

princípio a alegação de ausência de descumprimento judicial.

Quanto à possibilidade de a execução causar difícil e incerta reparação, 

diante do fato que o valor já depositado na demanda executiva 

encontra-se em etapa de liberação do montante bloqueado, razão pela 

qual denota-se que o deslinde do processo poderá acarretar perigo de 

dano.

 Ante o exposto, este Juízo RECEBE a impugnação à execução oposta 

pelo executado, com efeito suspensivo, tendo em vista o preenchimento 

dos requisitos estabelecidos no art. 919 do Código de Processo Civil.

 INTIME-SE a parte embargada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, tal como preceitua o art. 920 do CPC.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137576 Nr: 6922-76.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE 

PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR ME, 

FRANCISCO BALDUÍNO DA SILVA JUNIOR, DIANICLEY MOURA DE SOUZA 

BALDUINO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR DOS SANTOS SILVA - 

OAB:810/RO, FLAVIO ROBERTO DE FRANÇA SANTOS - OAB:19.912/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de execução extrajudicial ajuizada por DISTRIBUIDORA 

EQUADOR DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. em face de FRANCISCO 

BALDUÍNO DA SILVA JUNIOR ME e OUTROS, todos qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, o despacho de fl. 99 determinou a intimação da parte 

exequente para pugnar o que entender de direito para o andamento da 

vertente execução, sob pena de arquivamento.

Intimada via DJE (fl. 100), a parte exequente quedou-se inerte (fl. 105).

1 – Desta forma, considerando que a parte exequente manteve-se inerte, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 152216 Nr: 11175-73.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMIRA MARIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITALO DELUQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORES DO EMAJ - 

OAB:5286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Considerando que o autor não comprovou ter esgotado os meios 

extrajudiciais de localizar o endereço do réu, INDEFERE-SE o pedido de fl. 

55.

 Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir a busca de endereços, apenas quando 

houver demonstração pela parte interessada de que foram realizadas 

todas as buscas possíveis quando a informação não foi alcançada.

 Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas.

 2 – INTIME-SE o autor para diligenciar na busca do endereço do 

demandado a fim de proceder a sua citação, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção.

3 – Com o depósito e a indicação do endereço, EXPEÇA-SE o necessário 

para cumprimento.

4 – Do contrário, CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 191092 Nr: 8958-52.2015.811.0006

 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: IGREJA ENVANGÉLICA ASSEMBLÉA DE DEUS, IZAQUE 

ALVES BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:1309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 SENTENÇA

Trata-se de demanda ajuizada por IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE 

DEUS em face de OI S/A, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Realizados alguns atos, fora designada audiência de conciliação no 

CEJUSC, sendo que, na ocasião, realizou-se a composição judicial acerca 

do objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo 

(fls. 116/117).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fls. 116/117), denota-se 

que a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, 

como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por 

este Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes (fls. 116/117), para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE o processo, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas remanescentes, nos termos do § 3º do art. 90 do CPC.

Cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios dos respectivos 

advogados.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138330 Nr: 7815-67.2011.811.0006

 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: MARLENE COSTA MARQUES POMPEU ROSSAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CITICARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A

 DECISÃO

1 – Considerando o pagamento espontâneo apresentado pela petição e 

documentos de fls. 111/113, INTIME-SE a parte autora para manifestar 

sobre o depósito de fl. 113, bem como apresentar conta bancária para a 

transferência do valor, no prazo de 15 dias.

2 – Se apresentada conta bancária, EXPEÇA-SE alvará para 

transferência, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

3 – Após, se não houver irresignação quanto ao valor depositado, e com o 

levantamento da quantia, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138018 Nr: 7455-35.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL, GFZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 (...).É o relato do essencial.Fundamenta-se e decide-se.A demanda 

veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela cabível às 

partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial). Em análise à 

composição firmada entre as partes, denota-se que a avença foi firmada 

em observância à validade do negócio jurídico, não havendo indicativo 

acerca da existência de vícios de consentimento na avença estabelecida, 

razão pela qual a medida que se impõe é a sua homologação judicial, 

inteligência do art. 104 do Código Civil. 1 – Forte em tais fundamentos, este 

Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes 

para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em aplicação ao art. 487, III, 

alínea “b” c/c art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.2 – Por 

conseguinte, SUSPENDE-SE o curso da demanda a fim de que a devedora 

efetue o adimplemento da dívida, tudo com esteio no artigo 922 do Código 

de Processo Civil. Saliente-se que por outro lado, não há razão para 

remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto caso modificada a 

situação fática e sobrevindo descumprimento do acordo, tal fato será 

comunicado a este Juízo que determinará a juntada do expediente nestes 

autos para continuidade da execução, nos termos do parágrafo único do 

artigo 922 do CPC.Ademais, o processo será imediatamente desarquivado 

caso o exequente a qualquer momento provocar o Poder Judiciário para 

requerer providências úteis ao andamento da execução patrimonial, 

inclusive no caso do inadimplemento da avença. 3 – PROMOVA-SE a baixa 

das restrições inseridas à fl. 185, por meio do sistema RENAJUD.4 – Em 

razão disso, cumprida a providência acima, DETERMINA-SE o 

arquivamento da demanda com as baixas e anotações necessárias.5 – 

Custas e honorários como acordado.6 – INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150438 Nr: 9194-09.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IIV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONÉIA ILDA VERONEZE - 

OAB:9070/OAB -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Primeiramente, PROMOVA-SE a retificação da autuação e registro dos 

autos a fim de que passe a tramitar como cumprimento de sentença, 

figurando no polo ativo José Carlos Skrzyszowski Junior e no polo 

passivo Francisco Osmildo Moreira.

2 – Passo seguinte, no que toca aos pedidos formulados à fl. 87, é preciso 

dizer que a Rede INFOSEG está desativada.

 No entanto, suas consultas eram realizadas no banco de dados do 

DETRAN (BIN) e da Receita Federal, isso para a busca de bens. Logo, 

foram utilizados os sistemas Renajud e Infojud a fim de promover a 

pesquisa de bens em nome do executado, como se vê às fls. 82/85, 

contudo, não se logrou êxito em localizar patrimônio da parte executada.

Ademais, este Juízo não possui ferramenta de consulta CAGED. Depois, a 

aludida pesquisa não traria qualquer resultado útil ao andamento do feito, 

uma vez que o CAGED apenas permite que o Ministério do Trabalho e 

Emprego controle as admissões e demissões de empregados sob o regime 

da CLT.

Logo, INDEFERE-SE os pedidos de fl. 87.

Dessa feita, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, sob pena de 

arquivamento.

3 – CUMPRAM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 68174 Nr: 5637-87.2007.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZENDE DUTRA & REZENDE LTDA, 

MERCEDES REZENDE DUTRA, DENIS FÉLIX DUTRA, HELEN SIMONE 

REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DA SILVA REZENDE - 

OAB:8012/MT, PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 DECISÃO

1 – Em que pese o pleito de bloqueio de valores por meio do sistema 

BACENJUD, a verdade é que ainda não houve a intimação da parte 

executada para promover o pagamento da dívida, como consignado na 

sentença de fls. 164/171.

Sendo assim, diante da apresentação do cálculo atualizado da dívida (fls. 

193/196), INTIMEM-SE os devedores para que, em 15 dias, paguem a 

integralidade da dívida, sob pena de aplicação de multa de 10% sobre o 

valor da dívida, como determinado na sentença de fls. 164/171.

2 – Decorrido “in albis” o prazo assinalado, CERTIFIQUE-SE e, após, 

CONCLUSOS para análise do pedido de penhora online.

3 - CUMPRAM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 68277 Nr: 5742-64.2007.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELYANNE FANAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCE MARIA GONÇALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:1856/MS, ENEIDA LOUREIRO DE SOUSA - 

OAB:3.088 - OAB/MS, HUGO FANAIA DE MEDEIROS - OAB:14997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO1 – De início, OFICIE-SE ao Juízo Deprecado solicitando 

informações acerca da intimação da parte executada sobre a nova 

avaliação do imóvel, realizada às fls. 140/142, haja vista que, como 

noticiado à fl. 125, o executado estaria residindo em Campo Grande/MS. 

Ademais, deverá, ainda, ser informado àquele Juízo o endereço indicado à 

fl. 125, para que o executado seja localizado.2 – No mais, em que pese o 

exequente requerer a realização de hasta pública do imóvel penhorado e 

avaliado, (...). Sendo assim, INDEFERE-SE o pedido de alienação por hasta 

pública formulado pelo exequente (fls. 144/145). 3 – Nos termos do art. 

880 do CPC, AUTORIZA-SE o credor a alienar por sua própria iniciativa o 

imóvel penhorado e avaliado nos autos. 4 – CONSIGNE-SE o prazo de 06 

(seis) meses para a alienação particular do bem, devendo diligenciar e 

demonstrar que buscou maneiras para a efetivação do ato dentro deste 

período, sob pena de inviabilizar eventual pedido de alienação judicial. 5 – 

(...). 6 – Na hipótese de alienação do bem em parcelas sucessivas na 

forma acima, deverá o adquirente prestar em favor do credor, garantia 

real ou fidejussória idônea (carta de fiança bancária) do montante 

pendente de inadimplemento. 7 – Este Juízo faculta ao credor a 

contratação de corretor imobiliário devidamente credenciado ao conselho 

profissional para a alienação do imóvel, ficando consignado que o 

exequente deverá efetuar o pagamento de comissão no importe de 5% 

(cinco) por cento sobre o valor total do negócio jurídico realizado. 8 – Na 

hipótese de concretização da venda do bem na forma acima, INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, possa tomar 

conhecimento da alienação, bem como manifestar o que entender de 

direito. 9 – Após, observado o prazo consignado de 06 (seis) meses, não 

sendo realizada a avaliação ou na hipótese de sua concretização, neste 

caso, depois de intimado o executado, INTIME-SE o exequente para que 

requerer o que entender de direito. 10 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 174040 Nr: 9224-73.2014.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT

 DESPACHO

1 – A fim de possibilitar a análise do pleito de gratuidade de justiça, com 

fundamento no art. 99, §2º do CPC , INTIME-SE a parte demandada 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.

 2 – Após, venham os autos CONCLUSOS para as devidas deliberações.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 206532 Nr: 7642-67.2016.811.0006

 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: ARISTIDES DAMÁSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 DESPACHO

1 – CITE-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.

2 – 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.

3 – DEFERE- SE os benefícios constantes no art. 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil.
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4 – Havendo nos autos 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.

5 - CUMPRA-SE, EXPEDINDO o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 27619 Nr: 2935-13.2003.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIANE DE ALMEIDA SILVA BALDOINO, VALDINEI 

VIANA BALDOINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO STEFANI ROCHA, HILDEMAR ALVES 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JORGE DA CUNHA 

FONTES - OAB:6.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

FÁBIO DE SÁ PEREIRA - OAB:OAB/MT 5286-B

 DECISÃO

1 – Considerando a petição de fls. 102/103, PROCEDA-SE a retificação da 

capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente 

Ricardo Jorge da Cunha Fontes e como executado Antônio Stefani Rocha.

2 – Na forma do artigo 513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIME-SE o executado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida em 

execução, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem 

como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do 

artigo 523, caput e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

CERTIFIQUE-SE.

4 – Após, INTIME-SE o exequente para manifestar-se sobre o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

5 – Do contrário, REMETAM-SE os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.

6 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 147432 Nr: 5773-11.2012.811.0006

 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: L.D.M.M., SILVANETE MARTINS MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA MARQUES, SEGURADORA LÍDER 

DE CONSÓRCIOS -DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - 

OAB:7387-B/MT

 DECISÃO

1 – Considerando a petição de fls. 129/132, PROCEDA-SE a retificação da 

capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente 

Lin Delinstephany Martins e como parte executada José Maria Marques.

2 – Na forma do artigo 513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIME-SE o executado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida em 

execução, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem 

como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do 

artigo 523, caput e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 151127 Nr: 9954-55.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILSON GALONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBERLINO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, incisos I e VI do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, contudo, 

suspensas em razão do benefício concedida de gratuidade da justiça, na 

forma do art. 98, § 3º, do CPC.Transitada em julgado a sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 51812 Nr: 1131-05.2006.811.0006

 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): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO LÚCIO PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:133091/SP, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:23.840/DF

 DESPACHO

1 – Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão/decisão retro, 

INTIMEM-SE as partes acerca do retorno dos autos.

 2 – Não havendo requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

anotações e baixas necessárias.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 131797 Nr: 474-87.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMCLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 DECISÃO

1 – Diante do pleito de fls. 62/64, INTIME-SE a parte exequente para 

declinar o endereço para a expedição dos ofícios requeridos ou o meio 

pelo qual serão requeridas as informações pretendidas, sob pena de 

arquivamento.

 Afinal, o Juízo já diligenciou na busca de patrimônio/bens por meio dos 

sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, contudo, sem êxito. Ademais, se 

pretende a localização de bens/patrimônio do devedor, deve o credor, ao 

menos, especificar o meio em que serão realizadas as diligências 

requeridas.

2 – Após, com a indicação dos endereços ou o meio em que serão 

realizadas as diligências requeridas, este Juízo DEFERE o pedido de fls. 

62/64. Para tanto, EXPEÇA-SE o necessário a fim de que os destinatários 

informem, no prazo de 15 dias, a existência de bens/patrimônio registrado 

em nome da parte executada.

3 – Com as respostas, INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que 

entender de direito no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.

4 – Após, CONCLUSOS.

5 – Independentemente das determinações anteriores, DEFERE-SE, ainda, 
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o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 782, 

§3º do CPC.

6 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 187475 Nr: 6608-91.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CELESTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEODOLINA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – DECLARO-ME suspeito para presidir/julgar o presente feito em razão 

de foro íntimo, com fundamento no artigo 145, §1ºdo CPC, aliado ao fato de 

que este Magistrado mantém relação contratual com o patrono que assiste 

a parte autora.

2 – REMETA-SE o feito ao meu substituto legal, promovendo-se as 

anotações de praxe no Sistema APOLO e na capa dos autos.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 223998 Nr: 9935-73.2017.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEIROZ & CASTARDELO LTDA, JOSE FALEIROS 

GASTARDELO, MARIA APARECIDA DA SILVA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO VITOR MARTINS CUNHA 

- OAB:14.000, WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - OAB:14.000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 (...) III – DispositivoPosto isso, este Juízo ACOLHE EM PARTE a pretensão 

deduzida na exordial e JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

da parte demandante para excluir os outros encargos cobrados/previstos 

para o período de anormalidade contratual, permanecendo apenas a 

comissão de permanência, calculada pela taxa média de juros divulgada 

pelo Banco Central do Brasil para a respectiva operação, limitada, no 

entanto, aos juros remuneratórios contratados para o período de 

normalidade contratual.DECLARA-SE, assim, extinta com resolução de 

mérito a presente demanda, consoante o disposto no art. 487, inciso I, do 

CPC.Considerando que a parte embargada decaiu de parte mínima dos 

pedidos (afinal, não houve prova do pagamento dos encargos 

considerados abusivos), CONDENA-SE a parte embargante ao pagamento 

das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 

20% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. 

TRASLADE-SE cópia desta sentença ao processo de execução n. 

1657-30.2010.811.0006 (Código: 96594).Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Cáceres/MT, 28 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 96594 Nr: 1657-30.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ & CASTARDELO LTDA, JOSE 

FALEIROS GASTARDELO, MARIA APARECIDA DA SILVA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Diante da prolação de sentença nos autos dos embargos à execução 

em apenso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o cálculo atualizado da dívida, segundo os parâmetros fixados 

nos autos em apenso, ou seja, com relação ao período de anormalidade 

contratual, devem ser excluídos os demais encargos cumulados com a 

comissão de permanência, bem como pugnar o que entender de direito 

para o andamento da vertente execução, sob pena de arquivamento.

2 – CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 49468 Nr: 6620-57.2005.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DA GUIA CINTRA DE ALCÂNTARA, MARIA 

HELANA NETTO, NILSON MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMISSÃO ELEITORAL DAS ELEIÇÕES DO 

SINDICATO DOS SERV.PÚBLIC. MUN. DE CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO MAURO LEITE LINDOTE - 

OAB:7711 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 Nos termos do art. 152,VI do CPC, INTIMO as partes Requerente e 

Requerida, do cálculo realizado pelo contador deste Juízo, referente ao 

saldo remanescente, para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 228890 Nr: 436-31.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S3 COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO VITORAZZI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:OAB/MT 5.468, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 6.514

 No termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerida, por meio de seu advogado legalmente constituído, da 

decisão de fls.178, cujo despacho passo a transcrever: "Código n. 

228890 DESPACHO 1 – Em atenção ao disposto no artigo 135 do Código 

de Processo Civil, CITEM-SE os sócios/requeridos para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste sobre o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica, bem como para requerer as provas que entender 

cabíveis. 2 – Após, venham os autos CONCLUSOS. 3 – SALIENTE-SE que 

o processo em apenso deverá permanecer suspenso, a teor do que 

dispõe o art. 134, §2º do CPC. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de janeiro 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito "

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86887 Nr: 2374-76.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA DOS SANTOS SILVA, CARLOS ORLANDO 

DOS SANTOS SILVA, JAIR ORLANDO DOS SANTOS SILVA, CLAUDEMIR 

ORLANDO DOS SANTOS SILVA, ELENIR DOS SANTOS SILVA SEVERINO, 

GILSA DOS SANTOS CAEXETA, MARIA IVONE DA SILVA, REGINALDO 

ORLANDO DOS SANTOS SILVA, JANIR DOS SANTOS SILVA, ODILSON 

ORLANDO DOS SANTOS SILVA, SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CATARINA DA SILVA COSTA, 

CELESTINO JOSÉ DA SILVA, NORBERTO JOSÉ DA SILVA, FLAVIANO 

ROSA DE SENNA FILHO, BERNARDINO BRAGA, JOÃO BATISTA DA 

SILVA, ANTONIO LICA, CLEITON TUBINO SILVA, IZAURA BATISTA DA 

SILVA, MARIANA DA SILVA MENDONÇA, MARIA DOMINGAS DA SILVA 

BRAGA, EROTILDES CONCEIÇÃO DA SILVA LICA, DARLISE HASPER 

MUNIZ TUBINO DA SILVA, NILSON MENDONÇA, LUIZ ANTONIO DA SILVA, 

ADEMAR JOSÉ DA SILVA, IVONE DA SILVA, JOSE MARCIO DA SILVA, 

CLEODITE DA SILVA, EVANDRO DA SILVA, PAULO HENRIQUE DA SILVA, 

EDITE DA SILVA, ILCA DA SILVA, ISABEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

SILVA DE SOUZA - OAB:13.222, CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, DARGILAN BORGES CINTRA - OAB:9150, EDER 

FAUSTINO BARBOSA - OAB:OAB-MT 11.566-A, ELEN SANTOS ALVES 
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DA SILVA - OAB:12830/MT, Tanielly Pastick Alves - OAB:22359/O

 Certifico para os devidos e legais efeitos que foi designado o dia 

1º/08/2018 às 13h 30min., para realização da audiência de oitiva das 

testemunhas arroladas pela parte autor a ser realizada no Juízo da 

comarca de Cuiabá-MT., conforme cópia da decisão de fl 702 verso, 

juntado aos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002173-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA MISTA DO DESENVOLVIMENTO DE CACERES-MT (AUTOR)

SABINA PERPETUA CARDOSO DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002173-52.2018.8.11.0006. AUTOR: 

SABINA PERPETUA CARDOSO DA SILVA, COOPERATIVA MISTA DO 

DESENVOLVIMENTO DE CACERES-MT RÉU: SERVICO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL Trata-se de ação revisional de 

débitos c/c dano moral e pedido de tutela de urgência ajuizada por 

COOPERATIVA MISTA DO DESENVOLVIMENTO DE CÁCERES - COOMDEC 

em face de SAEC/ ÁGUAS DO PANTANAL, ambos qualificados nos autos. 

Narra a autora que é consumidora da ré e que possui consumo mensal 

médio de R$ 200,00 (duzentos) reais. Alega que as faturas dos meses de 

julho e setembro de 2017 os valores vieram superiores a R$ 1.000,00 (um 

mil reais), de forma que necessitou fazer parcelamento por não possuir 

condições de arcar com o valor objeto de tais faturas. Todavia, estando 

impossibilitada de honrar com o parcelamento, pagou somente a primeira 

parcela, de forma que, posteriormente, em 20/11/2017 houve a ruptura do 

fornecimento de água pela ré. Assim, requer na forma de decisão de tutela 

de urgência que seja determinado o restabelecimento do fornecimento de 

água, não podendo aguardar, pelo conteúdo da causa, decisão final. 

Juntou documentos com a inicial. Pois bem. Na hipótese, em análise 

perfunctória que o corte de água na unidade consumidora deu-se pela 

inadimplência de débitos pretéritos. Assim, diante do que os autos revelam 

nesta fase inicial, tem-se que, pelos menos em tese, a suspensão do 

fornecimento dos serviços de serviço não é devida, já que se baseia em 

dívida antiga, fato que justifica o deferimento da tutela de urgência até o 

julgamento da demanda. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 

IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO 

ILÍCITA DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que 

não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em 

razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o 

inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável 

a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 3. A 

suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de 

efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re 

ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 4. Agravo Regimental da 

Rio Grande Energia S/A desprovido. (AgRg no AREsp nº 484.166 / RS, 1ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 24/04/2014, 

DJe 08/05/2014)." ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORTE. 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, originariamente, de Ação 

declaratória de inexistência de débitos combinada com indenização por 

dano moral. O agravado aduz que, mesmo com a conta adimplida 

tempestivamente, houve corte no fornecimento de água. A sentença de 

procedência foi mantida pelo Tribunal a quo, que atestou a culpa da 

agravante e o nexo de causalidade. 2. O Superior Tribunal de Justiça 

firmou a orientação de que é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços 

públicos essenciais quando: a) a inadimplência do consumidor decorrer de 

débitos pretéritos; b) o débito originar-se de suposta fraude no medidor de 

consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária; e c) 

inexistente aviso prévio ao consumidor inadimplente. Sobre o tema, 

confira-se o REsp 1.285.426/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 13/12/2011. 3. Alterar o entendimento exarado pela 

Corte local, para refutar o nexo causal entre a conduta e o dano causado 

pela agravante, demanda reexame de matéria fática, o que, na via do 

Recurso Especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. A revisão de valor 

arbitrado a título de danos morais (fixado em R$ 8 mil) somente é possível 

quando a quantia for exorbitante ou insignificante, em flagrante violação 

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso 

dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório 

esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo Regimental não provido. 

(AgRg no AREsp 211.514/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 05/11/2012) (destaquei). Cumpre 

ressaltar, ainda, que o corte de água não pode ser utilizado como meio de 

coerção para que o usuário pague sua dívida, principalmente quando se 

trata de fatura antiga, já que existem outros instrumentos para a credora 

reaver o seu crédito. Posto isso, este Juízo: 1 – DEFERE o pedido liminar 

para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a parte demandada 

restabeleça o fornecimento de água da parte demandante, nos termos da 

inicial. 2 – Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, 

DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo 

as partes comparecerem acompanhadas de seus respectivos advogados 

ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo 

diploma processual. 3 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu. 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 - 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). 5 – 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 a DPE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam 

os artigos 350 e 351 do CPC. 6 - Havendo nos autos 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. 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, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8– 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Cáceres/MT, 29 de maio de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002008-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE PEREIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de busca e apreensão ajuizada 

visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o 

inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os 

documentos, dentre eles o contrato de financiamento com garantia 

fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 1 – Assim, 

demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida 

postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e 

apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto aos 

representantes legais indicados pelo requerente. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a 
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parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Cumprido o item 2, executada ou não a 

liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias 

(Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 10.931 de 2004). 

4 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, §2º do Código de 

Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 2º do 

artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de 

Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço 

policial, em sendo necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

29 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001922-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA VILLARROEL AVILES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de busca e apreensão ajuizada 

visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o 

inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os 

documentos, dentre eles o contrato de financiamento com garantia 

fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 1 – Assim, 

demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida 

postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e 

apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto aos 

representantes legais indicados pelo requerente. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Cumprido o item 2, executada ou não a 

liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias 

(Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 10.931 de 2004). 

4 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, §2º do Código de 

Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 2º do 

artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de 

Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço 

policial, em sendo necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

29 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002020-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO DIEGO SENN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR MENDES (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, 

dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a 

Constituição da República – norma suprema – traga previsão expressa de 

que para o usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é 

necessária comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência 

pátria tem admitido a simples declaração da parte como presunção juris 

tantum de carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso 

haja provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com 

as despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma 

do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Novo Código de Processo Civil preceitua em seu 

artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Em recente aresto colhido no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 

1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do 

Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa 

atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como 

também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 
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DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) Devidamente intimada a comprovar a insuficiência 

de recursos, a parte requerente não colacionou nenhum documento que 

demonstrasse sua real necessidade ao deferimento do benefício, 

limitando-se a apresentar em juízo cópia de sua declaração de imposto de 

renda - a qual contem informação de que exerce a atividade de produtor 

rural, com exploração de área de 65 ha - bem como certidão de 

nascimento de sua filha e atestado de matrícula em curso de agronomia. 

Ora, a juntada de tais documentos não se mostra suficiente para 

comprovar a situação de miserabilidade, conforme alega. Não bastasse, a 

parte requerente poderia ter apresentado extratos bancários 

comprovando ausência de movimentação financeira, existência de dívidas 

ou mesmo certidões de não possuir carros ou imóveis, porém não o fez. 

Destaca-se que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado 

as pessoas realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve 

ser demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei. Não obstante, ressalte-se quanto a possibilidade atual de 

parcelamento das custas e despesas do processo em até 6 (seis) vezes, 

o que será prontamente deferido pelo Juízo em caso de requerimento. No 

caso vertente, reputa-se ausente comprovação da situação de 

hipossuficiência econômica e financeira. Ante todo o exposto: 1 – 

INDEFERE-SE os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 

1060/50 e o artigo 99, §2º do Código de Processo Civil. 2 – INTIME-SE a 

parte embargante para regularização do pagamento das custas e 

despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

do processo, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido 

e regular do processo. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres-MT, 29 de maio de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002084-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO DIEGO SENN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL VASCONCELOS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, 

dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a 

Constituição da República – norma suprema – traga previsão expressa de 

que para o usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é 

necessária comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência 

pátria tem admitido a simples declaração da parte como presunção juris 

tantum de carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso 

haja provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com 

as despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma 

do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Novo Código de Processo Civil preceitua em seu 

artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Em recente aresto colhido no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 

1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do 

Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa 

atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como 

também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 
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1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) Devidamente intimada a comprovar a insuficiência 

de recursos, a parte requerente não colacionou nenhum documento que 

demonstrasse sua real necessidade ao deferimento do benefício, 

limitando-se a apresentar em juízo cópia de sua declaração de imposto de 

renda - a qual contem informação de que exerce a atividade de produtor 

rural, com exploração de área de 65 ha - bem como certidão de 

nascimento de sua filha e atestado de matrícula em curso de agronomia. 

Ora, a juntada de tais documentos não se mostra suficiente para 

comprovar a situação de miserabilidade, conforme alega. Não bastasse, a 

parte requerente poderia ter apresentado extratos bancários 

comprovando ausência de movimentação financeira, existência de dívidas 

ou mesmo certidões de não possuir carros ou imóveis, porém não o fez. 

Destaca-se que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado 

as pessoas realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve 

ser demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei. Não obstante, ressalte-se quanto a possibilidade atual de 

parcelamento das custas e despesas do processo em até 6 (seis) vezes, 

o que será prontamente deferido pelo Juízo em caso de requerimento. No 

caso vertente, reputa-se ausente comprovação da situação de 

hipossuficiência econômica e financeira. Ante todo o exposto: 1 – 

INDEFERE-SE os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 

1060/50 e o artigo 99, §2º do Código de Processo Civil. 2 – INTIME-SE a 

parte embargante para regularização do pagamento das custas e 

despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

do processo, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido 

e regular do processo. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres-MT, 29 de maio de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002411-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN GRETTES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de busca e apreensão ajuizada 

visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o 

inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os 

documentos, dentre eles o contrato de financiamento com garantia 

fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 1 – Assim, 

demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida 

postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e 

apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto aos 

representantes legais indicados pelo requerente. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Cumprido o item 2, executada ou não a 

liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias 

(Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 10.931 de 2004). 

4 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, §2º do Código de 

Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 2º do 

artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de 

Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço 

policial, em sendo necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

29 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001743-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DA SILVA OLIVEIRA DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001743-03.2018.8.11.0006. AUTOR: 

SUELY DA SILVA OLIVEIRA DE ABREU RÉU: BANCO DO BRASIL SA, 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Trata-se de demanda 

ajuizada por SUELY DA SILVA OLIVEIRA DE ABREU em face de BANCO 

DO BRASIL S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, 

ambos qualificados nos autos. Após um ato e outro, determinou-se a 

intimação da parte autora para comprovar o preenchimento dos requisitos 

para o deferimento dos benefícios da assistência judiciária no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intimada por DJE, 

a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar, 

conforme certidão de id n. 15791568 . Vieram os autos conclusos. É o 

relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela, 

considerando que a parte autora não promoveu as diligências que lhe 
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competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

como por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil. CONDENA-SE a 

parte autora ao pagamento das despesas e custas processuais. Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas 

de estilo. Cáceres/MT, 24 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000445-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RAMOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000445-73.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ANA RAMOS DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA I – Relatório Trata-se de pedido de alvará judicial formulado por 

ANA RAMOS DE ALMEIDA, aduzindo, em síntese, que é pensionista e 

recebe o benefício mensal em conta corrente do Banco do Brasil, aberta 

exclusivamente para esse fim. Afirma que, no mês de dezembro de 2017, 

a autora tentou efetuar o saque do benefício e foi surpreendida com o 

bloqueio dos valores, o que segundo a instituição financeira, seu deu por 

irregularidade no CPF da titular. A autora sustenta que buscou a Receita 

Federal, contudo, não fora localizada qualquer irregularidade no seu 

cadastro, de modo que teria retornado à agência bancária, sendo 

informada que o bloqueio se deu em razão do falecimento de seu 

sobrinho, José Mariano Ramos dos Santos, o qual era vinculado à conta 

corrente solidária. Sendo assim, aduz que fora orientada a promover a 

abertura de nova conta corrente para o recebimento dos benefícios 

futuros. Todavia, narra que os benefícios pretéritos, referentes aos 

meses de outubro a dezembro de 2017 estão bloqueados na aludida conta 

corrente solidária, de modo que requer a expedição de alvará para o 

levantamento da quantia ali depositada. Com a inicial, juntou documentos. 

A inicial foi recebida no id. 11688555, ocasião em que fora determinada a 

expedição de ofício ao Banco do Brasil a fim de que fosse informado o 

saldo depositado, bem como justificadas as razões para negativa do 

saque. Como se vê no id. 12700503, o Banco do Brasil apresentou 

contestação, sustentando a ausência de documentos indispensáveis à 

propositura da ação e, ainda, a regularidade da conduta praticada, afinal, 

havia irregularidades na conta corrente que necessitavam ser sanadas, o 

que não teria sido realizado pela parte autora. A parte autora manifestou 

no id. 12753392 pela necessária exclusão do correntista solidário e 

liberação dos valores ali depositados. Encaminhados os autos ao 

“Parquet”, não se opôs ao pedido formulado pela parte autora (id. 

12828525). Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação Sem 

delongas, convém ressaltar que o alvará judicial, disciplinado na Lei nº 

6.858/80, consiste em uma demanda de jurisdição voluntária, em que o 

autor pleiteia uma autorização judicial para realizar determinado ato, não 

havendo a existência de litígio em tal procedimento. No ponto, não obstante 

a formulação de pedido para levantamento da quantia depositada em conta 

corrente, a instituição financeira demandada informou a necessidade de 

regularização da conta bancária, diante do falecimento de um correntista 

solidário. Ou seja, se valeu a instituição financeira de normas de 

regulamento interno, que não foram alvo de impugnação pela parte, a fim 

de justificar a sua conduta. Ocorre que tal discussão não é cabível no bojo 

da vertente demanda, notadamente porque se trata de procedimento de 

jurisdição voluntária. Ademais, não obstante a apresentação de 

contestação pela instituição financeira, ela não integra o polo passivo da 

vertente demanda, justamente pela sua natureza voluntária, de modo que 

não poderá recair sobre a instituição qualquer condenação de fazer ou 

não fazer, em razão do pedido formulado pela parte. Assim, resta evidente 

a inadequação da via eleita pela parte autora para pugnar o levantamento 

da quantia depositada em conta corrente. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL INCIDENTAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA 

– JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – EXISTÊNCIA DE LITÍGIO – NECESSIDADE DE 

AÇÃO JUDICIAL CONTENCIOSA – INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Como regra, o 

falecimento do alienante de bem imóvel transacionado por meio de contrato 

particular de promessa de compra e venda, transfere ao espólio a 

obrigação da outorga da escritura pública, a ser autorizada no âmbito do 

inventário ou arrolamento de bens ou, alternativamente, mediante 

procedimento de jurisdição voluntária, como na situação do denominado 

alvará judicial para escritura pública, desde que haja consentimento entre 

os interessados. (RAC nº 70048621874, Vigésima Câmara Cível, TJRS, 

Relator: Carlos Cini Marchionatti, j. 05/12/2012, DJe 18/12/2012)”. 2. “O 

pedido de alvará judicial não se presta a solucionar situações 

conflituosas, em que há pretensão resistida.” (RAC nº 70050871292, 

Oitava Câmara Cível, TJRS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, j. 

29/11/2012, DJe 04/12/2012) (TJMT - Ap 83176/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015) (negritei)” Do mesmo modo, não 

há como acolher o pedido de exclusão do correntista solidário falecido, 

mormente pela ausência de contraditório e ampla defesa inerentes à 

natureza da vertente demanda. Como já dito, não há como impor à 

instituição bancária o ônus de fazer ou não fazer em demanda de caráter 

voluntário, em que sequer figurou no polo passivo, sem imiscuir na 

(i)legalidade do ato praticado. Bem por isso, este Juízo JULGA EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, 

nos moldes do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. CONDENA-SE a 

parte autora ao pagamento das despesas e custas processuais, contudo, 

suspensas, uma vez que deferidos os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos moldes no § 3º do art. 98 do CPC. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa de estilo. Cáceres/MT, 

25 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006325-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON RAMOS RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006325-80.2017.8.11.0006. AUTOR: 

JOELSON RAMOS RIBEIRO RÉU: BANCO PAN S.A. I – Relatório Trata-se 

de ação revisional de contrato ajuizada por JOELSON RAMOS RIBEIRO em 

face de BANCO PAN S/A, ambos qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, que realizou contrato de empréstimo com a instituição e que 

estariam sendo cobrados encargos indevidos, razão pela qual pretende a 

exclusão dos juros capitalizados, a readequação das taxas de juros e o 

afastamento dos efeitos da mora. Com a inicial, juntou documentos. A 

decisão de id n. 10624033 recebeu a inicial. Realizada audiência, não 

houve conciliação entre as partes (id. 11691558). Devidamente citado, o 

Banco demandado apresentou a resposta de id n. 11921133, alegando, 

preliminarmente, a ausência de pressupostos processuais, uma vez que a 

parte autora não teria juntado o contrato de refinanciamento da dívida, 

além de que teria deixado de provar os fatos alegados na exordial. No 

mérito, aduz, grosso modo, a legalidade dos encargos cobrados e a 

inexistência de ato ilícito praticado. A réplica à contestação é vista no id n. 

12407956. Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação O caso em 

apreço é hipótese que permite o julgamento antecipado da lide, na forma 

do art. 355, inciso I, do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, necessidade 

de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos 

são suficientes para o deslinde do feito. De início, não merece prosperar a 

preliminar arguida pela parte demandada, uma vez que, ao contrário do 

quanto alegado pela parte ré, a parte autora apresentou na exordial 

exatamente o contrato objeto de refinanciamento, como se colhe do id. 

10286404. Depois, a (in)existência de prova acerca dos fatos alegados se 

trata de questão meritória. Logo, AFASTA-SE a preliminar em tela. Uma 

vez que não há outras preliminares ou questões prejudiciais a serem 
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decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, 

expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX 

da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do Código de 

Processo Civil. DA APLICAÇÃO DO CDC Prefacialmente, o Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é aplicável o CDC às 

relações envolvendo instituições financeiras. É, com efeito, o que se lê na 

redação da Súmula 297 do mencionado sodalício: “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (nosso grifo). Resta, 

portanto, indubitável a aplicação da lei consumerista no caso em apreço. 

Pois bem. Verifica-se, por outro lado, que os pedidos da petição inicial, 

basicamente, se resumem à pretensão de declaração de nulidade das 

cláusulas contratuais que, supostamente, ensejaram obrigações iníquas. 

Tais irresignações serão analisadas em tópicos. No ponto, para esse 

desiderato, vale fixar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ: 

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas.” Portanto, a cognição do Juízo se aterá 

apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, 

passando ao largo qualquer questão genericamente abordada na exordial. 

Aliás, é certo que incumbe à parte demandante apresentar, com dados 

concretos, as condutas abusivas perpetradas pela demandada, inclusive, 

elencando de forma clara e objetiva o índice utilizado para cada encargo 

que julga ser exorbitante. Com efeito, ao magistrado, que não exerce 

função investigativa, não cabe fazer análise das alegações genéricas 

feitas pela parte na busca de eventual direito, o qual deve vir explicitado 

de forma contundente nos autos. Nesse sentido: “Alegações genéricas de 

excesso de cobrança não têm o condão de elidir ou reduzir o montante 

devido, permanecendo a dívida, em relação ao contrato de prestação de 

serviços, hígida em sua integralidade”. (Apelação Cível n. 70015688757, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio 

Scarparo, Julgado em 26/11/2008) Assim, a análise judicial se atrelará ao 

que fora especificadamente abordado na peça inicial. DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS O verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão: “A 

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, 

não indica abusividade.” (negrito nosso). Em conjugação com essa 

Súmula, é importante ter em mente a seguinte orientação jurisprudencial: “É 

admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações 

excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a 

abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada 

– art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às 

peculiaridades do caso concreto”. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.061.530 - RS (2008/0119992-4), DJ: 10/03/2009, Relatora: NANCY 

ANDRIGHI) No voto da relatora Nancy Andrighi, que levou parcialmente à 

confecção da citada orientação jurisprudencial, encontra-se preciosa 

passagem de onde se pode extrair qual é o melhor critério para se aferir a 

abusividade dos juros: “A taxa média apresenta vantagens porque é 

calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições 

financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz 

embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro 

médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa 

média não é completo, na medida em que não abrange todas as 

modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como 

parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo 

regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a 

elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode 

exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto 

ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. 

Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. 

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado 

abusivas taxas superiores a uma vez e meia da média (voto proferido pelo 

Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes 

Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, 

minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta 

Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007). Todavia, esta perquirição 

acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de 

critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo 

Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, 

no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros 

contratados foram ou não abusivos.” (negrito nosso) Assim, muito embora 

a média de mercado seja um excelente padrão de comparação, é bom 

repisar que a “abusividade dos juros remuneratórios só pode ser 

declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo 

substancial, da média do mercado”. (STJ - AgRg no AREsp 382.628/MS, 

Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

15/10/2013, DJe 21/10/2013) (negrito nosso) No vertente caso, a taxa 

média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil 

(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultavalores/consultaValoresSeries

.do?method=consultarValores), ficando a cargo da parte autora a juntada 

da respectiva consulta, o que não fora realizado. Vale dizer que o 

documento juntado no id. 10286412 não representa a taxa média, uma vez 

que a consulta apresentada pela parte autora refere-se a contratos para 

aquisição de veículos. Contudo, no vertente caso, a avença se tratou de 

Cédula de Crédito Bancário, visando o empréstimo de soma em dinheiro, 

de modo que não se pode dizer que a taxa média adotada destoa 

significativamente da taxa média de mercado. Diante desse contexto, 

qualquer outra elucubração perde espaço. Logo, não há ilegalidade a ser 

expurgada. Aqui, não se vê qualquer hipossuficiência para a produção da 

prova. Afinal, se a parte autora afirma que os juros são extorsivos, é 

porque os avaliou e, diante de uma comparação com o mercado, chegou, 

então, a essa conclusão. Logo, teria como apresentar tranquilamente tal 

prova. DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS No que toca, por outro canto, à 

capitalização mensal de juros, a jurisprudência pátria também já pacificou 

o entendimento, inclusive em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos 

(art. 543-C do CPC), de que a capitalização mensal dos juros é admitida 

quando expressamente pactuada. A propósito: “RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - 

PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE 

ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À 

PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins 

dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros 

capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa 

pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a 

inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de 

pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade 

demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, 

providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude 

dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal 

de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o 

Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora 

insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual 

lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 

do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia 

provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos 

encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução 

da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de 

erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento 

ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de declaração 

manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter 

protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial 

parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a 

quo. (STJ - REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017) (negrito nosso)” Ainda 

nesse sentido, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já 

decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – 

FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO ÀS TARIFAS 

ADMINISTRATIVAS CUJA COBRANÇA JÁ FOI AFASTADA PELA 

SENTENÇA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ENCARGO NÃO PREVISTO 

NO CONTRATO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – TAXA DE JUROS 

REMUNERATÓRIOS INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA – 

POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A 

jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que “a estipulação de juros 

remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 

abusividade” (STJ – 2ª Seção – Súmula 382 – j. 27/05/2009, DJe 

08/06/2009), e que “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios 

contratada superar o valor médio do mercado não implica seja 

considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo 

desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a 

necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” 

(STJ – 3ª Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012). 2. “No julgamento 

do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, 

restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da 
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publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização 

dos juros em periodicidade inferior a um ano desde que pactuada de forma 

clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros 

anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal” (STJ 

– 3ª Turma – AgRg no AREsp 544.154/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA – j. 09/06/2015, DJe 15/06/2015). (TJMT - Ap 72053/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017) (negrito nosso)” Da análise dos 

contratos juntados no id. 11921150 e no id. 11921163, diferentemente do 

que fora alegado pela parte autora, verifica-se que não houve previsão de 

que os juros seriam capitalizados e incorporados ao total do empréstimo. 

A parte autora, na exordial, afirma que a Cláusula 7ª da avença traria a 

previsão de que os juros seriam capitalizados diariamente, contudo, como 

já dito, não há tal redação nos contratos visualizados nos autos. Sendo 

assim, caberia à parte autora a prova de que, mesmo sem incidência, teria 

ocorrido a cobrança de juros capitalizados diariamente, o que deixou de 

promover. Logo, não há falar em ilegalidade. DO AFASTAMENTO DA 

MORA No caso, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de recurso 

especial repetitivo, firmou a orientação de que somente a abusividade de 

encargo no período de normalidade contratual descaracteriza a “mora 

solvendi”, conforme elucida o aresto abaixo ementado: “ORIENTAÇÃO 2 - 

CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos 

encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros 

remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não 

descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem 

mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os 

encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. (REsp 

1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)” Depois, “a existência de cobrança 

indevida de valor ínfimo, incapaz de justificar o inadimplemento 

obrigacional por parte do consumidor, não é hábil a afastar a mora, ainda 

que incidente no período de normalidade contratual” (TJMT- Apelação n. 

8990/2013 – julgado em 02.07.2014). Portanto, uma vez que não fora 

detectada qualquer abusividade no período de normalidade, a mora não 

fora descaracterizada. III – Dispositivo Ante o exposto, este Juízo NÃO 

ACOLHE a pretensão da parte autora, JULGANDO IMPROCEDENTES os 

pedidos contidos na exordial. Bem por isso, CONDENA-SE a parte 

demandante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, fixados esses em 10% sobre o valor da causa, conforme o 

art. 85, § 2º, do CPC, contudo, condenação essa suspensa por força do 

artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da 

justiça gratuita. Por oportuno, DECLARA-SE EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC. Após o 

trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE com 

as anotações e baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 

28 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003406-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES JUSTINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEN SIMONE REZENDE OAB - MT0021866A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

espolio de Aline da Silva (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003406-21.2017.8.11.0006. AUTOR: 

MERCEDES JUSTINO DA SILVA RÉU: ESPOLIO DE ALINE DA SILVA 

Segundo os termos do despacho de id. Num. 12087429 - Pág. 1 

remanesce apenas a citação do Requerido Luiz. O mandado de id. Num. 

12987364 destoa do curso regular do feito, além de sequer coincidir com 

os endereços descritos na certidão de id. Num. 12987561. Assim, 

providencie a escrivania o correto cumprimento dos atos processuais. 

Sugere-se ainda empenho da parte Autora em buscar contato com a parte 

para imediata resolução do caso. Caceres, 28 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000530-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DIAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN OAB - MT5468/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000530-59.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: JOSE PEDRO DIAS EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA 

SA Inobstante não tenha sido apresentada preliminar, oportunizo a parte 

Embargante manifestar/impugnar, acaso queira, a defesa apresentada 

pelo Embargado, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo e desde já, 

esclareçam as partes quanto o interesse na produção de outras provas, 

justificando e demonstrando a sua pertinência. Caceres, 28 de maio de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003406-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES JUSTINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEN SIMONE REZENDE OAB - MT0021866A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

espolio de Aline da Silva (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - URGENTE AUDIÊNCIA DESIGNADA DEPÓSITO DE 

VALORES - DILIGÊNCIA Conforme determinado por este r. Juízo (ID 

12087429 - "Intime a parte Autora para providenciar o pagamento da 

diligência para fins de citação e intimação do Requerido Luiz") impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 24H, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de Citação e Intimação (Audiência Designada) do demandado Sr. 

LUIZ PANNOF a ser oportunamente expedido nos endereços retro 

indicados (RUA DO OPERÁRIO, N. 347, CENTRO, CÁCERES/MT - CEP N. 

78.200-000 e/ou RUA COMENDADOR HENRIQUE, N. 191, JARDIM 

PARAÍSO, CÁCERES/MT - CEP N. 78.200-000). Deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - 

Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar 

o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 28 de maio de 2018 Felipe 

N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação 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)

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

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam na 

Audiência de Instrução designada para o dia 7 de agosto de 2018 às 

15h00min, que será realizada no Fórum da comarca de Cáceres/MT, na 

sala de audiências da 3ª Vara Cível. Cáceres/MT, 28 de maio de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006157-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DO CARMO PAULA CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JARBES BALIEIRO DAMASCENO (RÉU)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CECILIA BOUSQUET CARNEIRO OAB - RJ095711 (ADVOGADO)

GRAZIELE MARQUES LIBONATTI OAB - RJ0109373A (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 15h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 28 de maio de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001451-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ARTIAGA TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE 

CACERES-MT (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001451-18.2018.8.11.0006. AUTOR: 

RAIMUNDO ARTIAGA TORRES RÉU: SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E 

REGISTRAL DA COMARCA DE CACERES-MT Vistos etc. Acolho a cota 

ministerial (id. 12882050) de modo que designo audiência para o dia 07 de 

agosto de 2018, às 16:40 horas, a fim de que seja promovida a colheita do 

depoimento pessoal e oitiva de testemunhas. O autor protestou 

genericamente pela oitiva de testemunhas. Neste caso, fica deferida a 

oitiva de testemunhas, ficando facultado ao autor a indicação do rol (no 

máximo de 03 testemunhas) no prazo de 15 dias, devendo ainda 

providenciar a notificação para comparecimento no ato (art. 455/CPC). 

Ultimas as providências acima, retorne concluso para a audiência. 

Intime-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cáceres/MT., 28 de Maio de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003874-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES VIDAL SALOME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR BACOVIS (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003874-82.2017.8.11.0006. AUTOR: 

ALCIDES VIDAL SALOME RÉU: JULIO CESAR BACOVIS Ante a 

regularização da representação processual - id. Num. 11673959, retifique 

o pólo ativo para: Espólio de Alcides Vidal Salome. Proceda a habilitação 

dos herdeiros, na qualidade de representantes legais. Redesigno 

audiência de justificação para o dia 21 de junho de 2018, às 14:00 horas. 

Cite e intime o Requerido. Ficam os herdeiros intimados para 

comparecimento, na pessoa do Procurador. Fica ainda a cargo da parte 

Autora intimar suas testemunhas. Caceres, 28 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003958-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO BACOVIS (AUTOR)

JULIO CESAR BACOVIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ETELMINO DE ARRUDA SALOMÉ NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003958-83.2017.8.11.0006. AUTOR: 

JULIO CESAR BACOVIS, MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO 

BACOVIS RÉU: ETELMINO DE ARRUDA SALOMÉ NETO A conexão com o 

processo nº 1003874-82.2017.8.11.0006 já foi reconhecida. No referido 

processo foi designada audiência de justificação. Por tratar-se de feito 

conexo, deixo de decidir sobre o pedido de liminar conjuntamente. 

Caceres, 28 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000990-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR)

ANTONIO RODRIGUES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDO LEITE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

HERLLAN CAVALCANTE LEAL (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000990-17.2016.8.11.0006. AUTOR: 

ANTONIO RODRIGUES JUNIOR, GILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES RÉU: 

JOSE FERNANDO LEITE Deixo para analisar sobre a repercussão da 

ausência de manifestação do denunciado à lide por ocasião da sentença. 

As partes protestaram pela produção das seguintes provas: depoimento 

pessoal e prova testemunhal. Sendo pertinente, defiro as provas 

pleiteadas. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de 

agosto de 2018, às 14:00 horas. Fixo prazo de 10 dias para as partes 

apresentarem/aditarem o rol de testemunhas. Fica a cargo da parte que 

arrolou proceder a intimação das testemunhas, nos termos do art. 455 do 

CPC. Intimem as partes para comparecimento, ocasião em que prestarão 

depoimento pessoal, sob pena de confesso. Concomitantemente, ficam as 

partes intimadas na pessoa de seus Procuradores. Anoto que é 

desnecessária à intimação do Denunciado à Lide. Expeça-se o 

necessário. Caceres, 28 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005360-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GARCIA OURIVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/O (ADVOGADO)

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005360-05.2017.8.11.0006. AUTOR: 

ANTONIO GARCIA OURIVES RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Na impugnação a parte Autora juntou novos 

documentos - ids. Num. 12923873 - pag 1 a 4, Num. 12923874 - pag 1 a 4. 

Assim, nos termos do art. 437 do CPC, manifeste a parte Requerida, no 

prazo de 15 dias. Cacerees, 28 de maio de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007435-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR SANTANA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HURTADO GARCIA (RÉU)

NIVALDO HURTADO (RÉU)

LÚCIA HURTADO GARCIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007435-17.2017.8.11.0006. AUTOR: 

VALDEMIR SANTANA FERREIRA DE OLIVEIRA RÉU: RAFAEL HURTADO 

GARCIA, NIVALDO HURTADO, LÚCIA HURTADO GARCIA Esclareçam as 

partes quanto as provas que efetivamente pretendem produzir, 

justificando sua pertinência, no prazo de 10 dias. Caceres, 28 de maio de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001569-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIA PARABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

VALTER SANTANA COSTA LEITE (TESTEMUNHA)

JOAO DOS SANTOS DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001569-91.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: LEONCIA PARABA Defiro a gratuidade da justiça. Designo 

audiência para colheita do depoimento pessoal da Autora e a oitiva das 

testemunhas arroladas para o dia 14 de agosto de 2018, às 16:00 horas. 

Além da prova testemunhal, oportunizo a Requerente apresentar outros 

elementos de prova, especialmente documental para provar que por 

ocasião do óbito mantinha convivência com o falecido. Fixo prazo de 15 

dias. Fica a cargo da parte Autora intimar suas testemunhas. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Intimem-se., 28 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002807-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, 

PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E PISCICULTORES RURAIS DA 

GLEBA PIRAPUTANGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002807-82.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA 

AGRICULTURA, PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E 

PISCICULTORES RURAIS DA GLEBA PIRAPUTANGAS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime o Dr 

Danilo Muniz Pontes para cumprir o disposto no art. 112 do CPC, 

consistente em comprovar que comunicou ao mandante à renuncia do 

mandato, no prazo de dez dias. No instrumento de mandato consta ainda 

como Procuradora a Dra Railla Weise de Campos Silva. Como a notícia de 

renuncia é unilateral, nos termos do art. 112, § 2º do CPC, proceda a 

intimação da parte Autora para manifestar quanto o interesse no 

prosseguimento do processo, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção. 

Caceres, 28 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001152-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOAQUIM ASCHAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

EDINEI GUIA LEITE (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001152-12.2016.8.11.0006. AUTOR: 

EVERALDO JOAQUIM ASCHAR RÉU: EDINEI GUIA LEITE, DEFENSORIA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Nos termos do art. 

385 do CPC delibero de ofício pela colheita do depoimento pessoal do autor 

a fim de que esclareça o ponto suscitado no despacho contido no id. 

11397521. Para tanto, designo o dia 14 de agosto de 2018, às 17:20 

horas. Intimem-se. Cáceres/MT., 28 de Maio de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002672-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DIAS MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO OAB - MT0004583A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AMBROSIO GATTASS (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002672-70.2017.8.11.0006. AUTOR: 

RONALDO DIAS MOREIRA RÉU: PAULO AMBROSIO GATTASS Retifique a 

autuação para cumprimento de sentença. Determino a intimação do 

devedor a fim de que este efetue o pagamento da dívida no prazo de 15 

(quinze) dias - Num. 11538760, na forma do art. 523 da Lei adjetiva em 

vigor. Caso não efetue o pagamento no prazo acima, incidirá sobre o 

montante devido multa (10%) e honorários (10%), na forma do art. 523, 

§1°/NCPC. 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 o prazo sem o pagamento, expeça-se o 

necessário sem prejuído 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. Desde já e 

no prazo de 15 dias esclareça o Exequente quanto o interesse na 

averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos 

do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido 

e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud. 
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Caceres, 28 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001759-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MIRON TRINDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE SEBASTIÃO CAVALCANTI FREIRE (RÉU)

ESPÓLIO DE NADIA PINTO DE ARRUDA FREIRE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERTOLDO CAVALCANTI FREIRE SOBRINHO OAB - 105.176.771-72 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001759-25.2016.8.11.0006. AUTOR: 

AUGUSTO MIRON TRINDADE RÉU: ESPÓLIO DE NADIA PINTO DE ARRUDA 

FREIRE, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO CAVALCANTI FREIRE REPRESENTANTE: 

BERTOLDO CAVALCANTI FREIRE SOBRINHO Vistos etc. Designo a 

realização de audiência de instrução para o dia 14 de agosto de 2018, às 

16:40 horas. Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, 

incumbirá ao Advogado da parte autora a intimação das testemunhas 

indicadas. Depreque a oitiva da testemunha Carlito Assunção ao Juízo da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT. De ofício, na forma do art. 385, caput 

do CPC, delibero pela colheita de depoimento pessoal da parte autora 

Expeça-se o necessário. Cáceres/MT., 28 de Maio de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001951-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANY CRISTINA EMIKO PIRES MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ADORNO SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001951-55.2016.8.11.0006. AUTOR: 

ADRIANY CRISTINA EMIKO PIRES MAGALHAES RÉU: THIAGO ADORNO 

SILVA Cuida-se de ação de usucapião. Na contestação a parte Requerida 

apresentou preliminar arguindo a ilegitimidade ativa da Autora e a 

incompetência da Justiça Comum para conhecer e julgar a lide. Observo 

que a segunda preliminar esta embasada no acordo formalizado perante 

processo que tramitou nesta 3ª Vara Cível de Cáceres. Muito embora 

tenha sido juntado cópia do acordo, entendo necessário, para melhor 

entendimento dos fatos, inclusive da própria preliminar de ilegitimidade 

ativa, que a parte Requerida proceda a juntada de fotocópia integral do 

citado processo - autos nº 6074-84.2014.811.0006 - código 169798, no 

prazo de 15 dias. Intime-se. Após a juntada, retorne concluso. Caceres, 

28 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004565-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS COYOTE LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - 052.986.329-47 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004565-96.2017.8.11.0006. 

EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 

CACERES MT EMBARGADO: MOTOS COYOTE LTDA - ME PROCURADOR: 

DANILO MUNIZ PONTES Nos termos do art. 1023, § 2º do CPC, manifeste a 

parte Requerida/Embargada sobre os termos do embargos de declaração 

de id. 11918902 , no prazo de cinco dias. Caceres, 28 de maio de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004696-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID FRANCIELE MARTINS ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT0016405A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004696-71.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

INGRID FRANCIELE MARTINS ALVES O ponto controvertido já restou 

apontado nos despachos anteriores. Assim, sendo pertinente, defiro a 

produção de prova testemunhal. Designo o dia 15 de agosto de 2018, às 

17:20 horas para oitiva das testemunhas indicadas na petição de id. Num. 

11804480 - Pág. 3. Fica a cargo da Requerida intimar as testemunhas, nos 

termos do art. 455 do CPC. Intimem-se as partes. Concomitantemente, 

ficam intimadas na pessoa dos Procuradores. Caceres, 28 de maio de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000341-52.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GESNE JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A A GOMES & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICLAIR BRENTANI GOMES OAB - SP106475 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000341-52.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: GESNE JOSE DA SILVA EXECUTADO: A A GOMES & CIA 

LTDA - EPP Antes de apreciar a exceção de pré-executividade, nos 

termos do art. 10 do CPC, entendo necessário oportunizar as partes e o 

sócio Alipio Alves Gomes esclarecer qual a natureza da empresa 

Executada, inclusive que seja apresentado cópia do contrato social e 

qualquer outro documento que possibilite conhecer a natureza jurídica da 

empresa. Fixo prazo de 15 dias. No mesmo prazo esclareça o Exequente 

quanto o interesse na averbação desta ação nos registros de proteção ao 

crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, 

desde já defiro o pedido e expeça-se o necessário para cumprimento pelo 

sistema Serajud. Após, retorne concluso. Caceres, 28 de maio de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006429-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

H. M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO)

HELIO MARIANO DA COSTA OAB - 383.412.041-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)
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JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006429-72.2017.8.11.0006. AUTOR: H. 

M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP REPRESENTANTE: 

HELIO MARIANO DA COSTA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Esclareçam as 

partes quanto o interesse na produção de outras provas, além das já 

apresentadas, no prazo de 15 dias. Designe audiência de tentativa de 

conciliação para realização pelo Centro Judiciário desta Comarca. 

Caceres, 28 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000730-37.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUDILENE DE SOUZA RABELO (AUTOR)

CLAUDIO DE SOUZA RABELO (AUTOR)

EVA VIEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FELIX PEREIRA NETO (RÉU)

PILTON FELIX PEREIRA SOBRINHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcelo Silva Moura OAB - MT0012307A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES OAB - MT3432/O (ADVOGADO)

LUCIANO SALLES CHIAPPA OAB - MT11883/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000730-37.2016.8.11.0006. AUTOR: 

EVA VIEIRA DE SOUZA, CLAUDIO DE SOUZA RABELO, GLAUDILENE DE 

SOUZA RABELO RÉU: JOAO FELIX PEREIRA NETO, PILTON FELIX PEREIRA 

SOBRINHO Diante da justificativa apresentada no id. Num. 11554903, 

reputo suficientemente sanada qualquer discussão sobre legitimidade 

passiva e/ou questionamento sobre irregularidade na representação 

processual. Contudo, faz-se necessário ponderar que o Espólio de Pilton 

Felix Pereira Sobrinho deve continuar figurando como parte passiva e a 

sua genitora, na condição de única herdeira, como representante legal. A 

atuação no feito diretamente como parte demandada não traz qualquer 

prejuízo processual. Certifique a escrivania se os Requeridos 

apresentaram rol de testemunhas no prazo estipulado na decisão de id. 

Num. 9873934. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 

de agosto de 2018, às 16:00 horas. Intimem os Autores e a Requerida 

para comparecimento, sob pena de confissão. Fica a cargo da parte 

Autora intimar suas testemunhas já indicadas. Manifestem as partes sobre 

os documentos enviados pela POLITEC e Hospital Regional,no prazo de 15 

dias. Caceres, 28 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001787-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ONOFRE CARNEIRO PINHEIRO FILHO OAB - MS11125 (ADVOGADO)

JOSE MEDINA DE MENDONCA NETO OAB - MS13036 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001787-90.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS VILELA REQUERIDO: FERNANDO CESAR 

PINHEIRO CARNEIRO Vistos etc. Designo a audiência de instrução para o 

dia 15 de agosto de 2018, às 14:00 horas. Intimem-se as partes para que 

indiquem rol de testemunhas (no máximo de 5) no prazo de 15 dias, 

ficando anotado que é dever das partes promover a notificação das 

testemunhas para comparecimento à audiência (art. 455/CPC). No tocante 

a prova documental solicitada pelo autor (id. 13278583), delibero no 

sentido de que seja oficiado ao INDEA/MT solicitando informações acerca 

de todos os registros existentes acerca de transportes de animais, tendo 

por origem a propriedade Sitio Dois Corações (proprietário Luiz Carlos 

Vilela) e destino a propriedade Fazenda Apoio (Proprietário Fernando 

Cesar Pinheiro Carneiro), havidos no ano de 2015. Anote-se no ofício o 

prazo de 15 dias para a resposta. Aportando nos autos as informações, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 dias. Expeça-se o 

necessário. Cáceres/MT., 28 de Maio de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1004074-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR GOUVEIA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REPRESENTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004074-89.2017.8.11.0006. AUTOR: 

ELENIR GOUVEIA DO NASCIMENTO RÉU: BANCO BRADESCO S.A. 

Certifique a escrivania sobre o decurso do prazo para interposição de 

recurso da sentença proferida. Nos termos do art. 536 e seguintes do 

CPC, determino a intimação da parte Requerida, na pessoa de seu 

Procurador, e pessoalmente, para que proceda a apresentação de cópia 

do contrato bancário de n°. 599034817000072FI - da sentença 

propriamente dita, no prazo de 10 dias, sob pena de incidência de multa 

que fixo em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento. Caceres, 

28 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004047-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SCHNEIDER SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUINA GOMES DE ANDRADE (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004047-09.2017.8.11.0006. AUTOR: 

LUZIA SCHNEIDER SANTOS RÉU: JOAQUINA GOMES DE ANDRADE 

Vistos, etc... Inobstante o Município de Cáceres tenha informado da não 

expedição de título definitivo, faz-se necessário a tramitação regular do 

feito, inclusive a permanência da Requerida no pólo passivo da ação, eis 

que a demanda pode afetar seu interesse jurídico, em sendo procedente. 

Defiro a gratuidade da justiça. Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) 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. Nos termos do artigo 334 do NCPC, a 

audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. 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 
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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). Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Caceres, 28 de maio de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006419-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA CORREIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA FREITAS FERREIRA (EXECUTADO)

T. NOLASCO SANTOS - ME (EXECUTADO)

THIAGO NOLASCO SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA DECISÃO E PENHORA POSITIVA - 

BACENJUD MANIFESTAR NO PRAZO ESTIPULADO Impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

Advogado, para ciência acerca da decisão retro exarada (ID 12486131), 

bem como, com o fito de que, no prazo de 5 dias, manifeste nos autos, 

acerca do resultado positivo da penhora em dinheiro efetivada via 

BACENJUD (ID 13063615, 13109031). Cáceres/MT, 29 de maio de 2018 

Marcos José Cosme da Silva Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000320-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. PEREZ RESTAURANTE - ME (EXECUTADO)

RODRIGO PEREZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO DECORREU O PRAZO PARA PAGAMENTO DA 

DÍVIDA IMPULSIONAMENTO - PARTE AUTORA MANIFESTAR Certifico que 

a parte requerida apesar de devidamente intimada, deixou transcorrer o 

prazo legal para efetuar o pagamento da dívida. Com efeito impulsiono os 

autos, para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que promova o pagamento da diligencia para expedição de 

mandado de penhora e avalição no valor de R$ 70,00. Cáceres/MT, 29 de 

maio de 2018 Marcos José Cosme da Silva Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001705-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA FANAIA FONTES (AUTOR)

RICARDO MATEUS MORETO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO)

WANDERLEY LOPES CONCEICAO OAB - MT0014000A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 16 de julho de 2018 às 

15h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 29 de 

maio de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001779-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO RAMOS GOMES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

TERMO DE PENHORA E AVALIAÇÃO Impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar Vossa Excelência, na qualidade de Representante da Parte 

Autora, com o fito de que, no prazo de 15 dias, manifeste-se no feito 

acerca da certidão retro do Oficial de Justiça (Termo de Penhora e 

Avaliação – ID 13146622), promovendo o andamento do feito, pleiteando o 

que entender de direito. Cáceres/MT, 29 de maio de 2018 Marcos José 

Cosme da Silva Técnico Judiciário Processo n.: 1001779-16.2016 – 3ª 

Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT. SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001991-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DA SILVA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTO GOMES NETO (RÉU)

NEIDE VINDOURA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 8 de agosto de 2018 às 

13h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 29 de 

maio de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002399-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO BORDONI RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

RAIANI LUZIA DE SA AGUIAR (EXECUTADO)

GILBERTO BORDONI RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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CÁCERES DESPACHO Processo: 1002399-57.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: GILBERTO BORDONI 

RIBEIRO - ME, GILBERTO BORDONI RIBEIRO, RAIANI LUZIA DE SA AGUIAR 

Vistos etc. Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, 

intime a parte Autora para providenciar o pagamento do taxa distribuição e 

das custas, no prazo de 15 (quinze) dias. Acaso providencie o 

pagamento, desde já fica analisado a inicial nos seguintes termos: Cite-se 

e intime-se o(a) Executado(a), para pagamento do débito, custas e 

honorários advocatícios, no prazo de 03 dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) podendo ser reduzidos pela metade caso haja pagamento integral 

da dívida no prazo estabelecido e majorados em até 20% (vinte por cento) 

caso rejeitados eventuais embargos à execução (art. 827, §2º). Do 

mandado deverá constar ordem de penhora e avaliação que deverá ser 

cumprida pelo Oficial de Justiça logo que verificada a falta de pagamento 

no prazo indicado, de tudo, lavrando-se auto, com intimação do 

Executado. O exequente indicará bens do Executado sob os quais recairá 

a penhora, salvo se outros forem indicados pelo Executado e aceitos pelo 

juiz, mediante demonstração que a contrição proposta lhe será menos 

onerosa (art. 829, §2°). Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo 

bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto 

de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo 

na forma do art.830, do Novo Código de Processo Civil. A penhora deverá 

recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal 

atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831). 

Conste no mandado que o Executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, 

no prazo de 15 dias, contados na forma do art. 231 do CPC. Ausentes os 

embargos, poderá o credor requerer, considerando a avaliação do bem 

penhorado, a adjudicação ou apropriação de frutos e rendimentos de 

empresa ou estabelecimento e de outros bens (art. 825, I, II, III). Intimem-se 

as partes representadas de todos os atos processuais. Defiro os 

benefícios contidos no art. 212 do CPC. No prazo de 15 dias esclareça o 

Exequente quanto o interesse na averbação da ação/dívida, no Serasa, 

nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Acaso manifeste interesse, desde já 

fica deferido o pedido, devendo a escrivania providenciar a expedição de 

ofício para cumprimento pelo sistema Serasajud. Cumpra-se. Cáceres, 29 

de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002381-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIZENEI ANTONIO SILVA DE LIMA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002381-36.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA REQUERIDO: 

SIZENEI ANTONIO SILVA DE LIMA - ME Vistos, etc. Cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia do mandado. Após o cumprimento, oficie 

comunicando ao Juízo Deprecante o inteiro teor dos atos praticados, com 

as homenagens de estilo, e providencie baixa nos registros. Cáceres, 29 

de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002374-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER VITTORAZZI (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: 1002374-44.2018.8.11.0006. AUTOR: 

FAGNER VITTORAZZI RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Considerando os termos da Portaria nº 

01/2016-CEJUSC de Cáceres que instituiu a realização de audiências 

concentradas, remeta estes autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE 

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 165/CPC) para realização da audiência 

concentrada. Cite-se o réu com antecedência mínima de 20 (vinte) dias em 

relação a data da audiência, anotando no mandado (art. 250 CPC) que o 

mesmo deverá (preferencialmente) comparecer ao ato acompanhado de 

Advogado ou Defensor Público. Caso o réu manifeste não ter interesse na 

tentativa de autocomposição, seu prazo para a defesa fluirá a partir do 

protocolo da petição que se manifestar nos mesmos termos (desinteresse 

na autocomposição), conforme redação do art.334, §5° do CPC. Caso não 

seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a 

partir da data da audiência (art. 335, CPC). Anote-se no mandado de 

citação as advertências do art. 344 do CPC. Ficam as partes também 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa que fica desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do 

CPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação 

eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, CPC). Cáceres/MT., 29 de maio de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002379-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI OAB - MT0010708A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JESUS SIMAN LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002379-66.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: FERNANDO SCAFF ANTONINI EXECUTADO: CARLOS JESUS 

SIMAN LOPES Providencie a habilitação do Advogado do Executado. 

Após, determino a intimação do devedor, na pessoa de seu Advogado 

(art. Art. 513, §2°, I do NCPC), a fim de que este efetue o pagamento da 

dívida no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 523 da Lei adjetiva 

em vigor. Caso não efetue o pagamento no prazo acima, incidirá sobre o 

montante devido multa (10%) e honorários (10%), na forma do art. 523, 

§1°/NCPC. 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 o prazo sem o pagamento, expeça-se o 

necessário sem prejuído 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. Cáceres, 29 

de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002372-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA MORAES MAGALHAES (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: 1002372-74.2018.8.11.0006. AUTOR: 

CRISTIANE APARECIDA MORAES MAGALHAES RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. 

Considerando os termos da Portaria nº 01/2016-CEJUSC de Cáceres que 

instituiu a realização de audiências concentradas, remeta estes autos ao 

CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 165/CPC) para 

realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, anotando no 

mandado (art. 250 CPC) que o mesmo deverá (preferencialmente) 

comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou Defensor Público. Caso 
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o réu manifeste não ter interesse na tentativa de autocomposição, seu 

prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da petição que se 

manifestar nos mesmos termos (desinteresse na autocomposição), 

conforme redação do art.334, §5° do CPC. Caso não seja obtida a 

autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a partir da data 

da audiência (art. 335, CPC). Anote-se no mandado de citação as 

advertências do art. 344 do CPC. Ficam as partes também advertidas de 

que a ausência injustificada na audiência de tentativa de conciliação 

importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a multa que fica 

desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do CPC). Saliento que 

a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação eletrônica ao 

Advogado (art. 334, §3°, CPC). Cáceres/MT., 29 de Maio de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002363-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR RAMOS DA SILVA (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):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002363-15.2018.8.11.0006. AUTOR: 

CLEOMAR RAMOS DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Considerando os 

termos da Portaria nº 01/2016-CEJUSC de Cáceres que instituiu a 

realização de audiências concentradas, remeta estes autos ao CENTRO 

JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 165/CPC) para 

realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, anotando no 

mandado (art. 250 CPC) que o mesmo deverá (preferencialmente) 

comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou Defensor Público. Caso 

o réu manifeste não ter interesse na tentativa de autocomposição, seu 

prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da petição que se 

manifestar nos mesmos termos (desinteresse na autocomposição), 

conforme redação do art.334, §5° do CPC. Caso não seja obtida a 

autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a partir da data 

da audiência (art. 335, CPC). Anote-se no mandado de citação as 

advertências do art. 344 do CPC. Ficam as partes também advertidas de 

que a ausência injustificada na audiência de tentativa de conciliação 

importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a multa que fica 

desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do CPC). Saliento que 

a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação eletrônica ao 

Advogado (art. 334, §3°, CPC). Cáceres/MT., 29 de Maio de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000326-83.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Valéria Grecco Teixeira OAB - MT12594/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SANTANA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000326-83.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 

EXECUTADO: JOSE SANTANA LEITE Vistos, etc. No id. 13294173 a 

exequente almeja que incida em desfavor do devedor a penhora online. 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 da executada, deverá a mesma ser 

intimado pessoalmente (art. 854, §2° do CPC), caso em que poderá no 

prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do CPC) e/ou que ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 

854, §3°, II do CPC). Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, sem necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os 

valores permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do CPC). Por outro lado, caso a diligência seja 

frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), colha-se a 

manifestação do credor no prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo do 

exercício do direito de defesa pelo executado, nos moldes acima em caso 

de indisponibilidade parcial. No mesmo prazo, deverá o exequente se 

manifestar quanto ao interesse na averbação desta ação nos registros de 

proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando 

favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o necessário para 

cumprimento pelo sistema SerasaJud. A carta precatória foi cumprida 

parcialmente e por erro do juízo deprecado, acabou devolvendo. Assim, 

remeta novamente a mesma carta precatória para integral cumprimento, 

anotando que a parte não poderá ser penalizada para pagamento de nova 

taxa de distribuição. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 25 de maio de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002381-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIZENEI ANTONIO SILVA DE LIMA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES – DILIGÊNCIA CUMPRIR 

CARTA PRECATÓRIA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

105,00 reais, visando o cumprimento da missiva remetida a este Juízo, 

com a finalidade de citar, penhorar e avaliar bens da parte executada. 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 

29 de maio de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002379-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI OAB - MT0010708A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JESUS SIMAN LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE REQUERIDA EFETUAR PAGAMENTO DA 

DÍVIDA Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, na pessoa de 

seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o 

pagamento da dívida no valor total de R$ 3.732,97 reais (ID 13409350), 

sob pena de incidência de multa de 10 % e arbitramento de honorários, no 

mesmo patamar (ID 13417052). Cáceres/MT, 29 de maio de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002104-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE DANNEMANN (AUTOR)

RENATE HELENA PEIN DANNEMANN (AUTOR)

URSULA ILSE DANNEMANN DE HARO (AUTOR)

MONICA ESTER DANNEMANN CASSIUS (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO CORREA MARTINS OAB - SP76944 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVICULTURA CACERES S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002104-20.2018.8.11.0006. AUTOR: 

RICARDO HENRIQUE DANNEMANN, MONICA ESTER DANNEMANN 

CASSIUS, RENATE HELENA PEIN DANNEMANN, URSULA ILSE 

DANNEMANN DE HARO RÉU: SILVICULTURA CACERES S/A Cuida-se de 

ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela. Embora tenha por objeto 

obrigação de fazer, em última análise, a pretensão perquirida visa compelir 

a parte apresentar documentos. Este juízo vem buscando a resolução 

consensual de todos os litígios. Por não vislumbrar situação de risco ao 

resultado útil do processo, postergo à análise do pedido de tutela após a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. Cite-se e intime-se 

o(a) Requerido(a) 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. Nos termos do artigo 334 

do NCPC, a audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. 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). Cáceres/MT., 29 de 

maio de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002396-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARDOSO MARTINELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA LUIZA PEREIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

EUCLIDES TIAGO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002396-05.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: RODRIGO CARDOSO MARTINELLI EXECUTADO: 

SEBASTIANA LUIZA PEREIRA RODRIGUES, EUCLIDES TIAGO JUNIOR 

Vistos etc. Estabelece o art. 784, III do Código de Processo Civil o quanto 

segue: Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) III - o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; Ocorre que 

o contrato particular sobre o qual o autor pretende executar 

aparentemente não está firmado por 02 (duas) testemunhas, o que nos 

sinaliza que não há título executivo e que a pretensão deveria ser 

deduzida pela via ordinária. Sendo assim, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil, faculto ao autor o esclarecimento sobre o ponto 

suscitado pelo Juízo ou a própria emenda da inicial de modo que promova 

a adequação da pretensão ao procedimento correto. Para tanto, anoto o 

prazo de 15 dias. No mesmo prazo deverá juntar aos autos o comprovante 

de recolhimento das guias alusivas às custas iniciais. Após, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 29 de Maio de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000320-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. PEREZ RESTAURANTE - ME (EXECUTADO)

RODRIGO PEREZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE REQUERIDA MANIFESTAR - PENHORA 

BACENJUD POSITIVA Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a 

parte requerida, na pessoa de seu Advogado, para que manifeste nos 

autos, no prazo de 5 dias, acerca do resultado positivo da penhora em 

dinheiro efetivada via Bacenjud . Cáceres/MT, 29 de maio de 2018 Felipe 

N. Mattioni Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 142090 Nr: 11869-76.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS BORTOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, requerer o que entende de direito, tendo em vista a 

informação da EBCT que foi ao endereço indicado na cidade de Tangarrá 

da Serra/MT ,por 3 vezes e o requerido estava "ausente".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 56854 Nr: 3326-60.2006.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALEXANDRE FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAIBER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA SAMPAIO DE 

OLIVEIRA - OAB:11.243, JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, em consulta ao sistema 

Apolo, constatei que o Despacho->Mero expediente", de 18/04/2018, 

disponibilizado no DJE nº 10241, foi publicado no dia 23/04/2018 apenas 

em nome do Dr. RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B,que advoga em 

causa prórpia (execução de honorários).Razão pela qual, INTIMO o 

advogado do Banco do Brasil do despacho que segue transcrito...." Vistos 

etc.

 Inicialmente, DEFIRO a anotação da presente execução junto ao SERASA 

(art. 782, §3° do CPC). Para tanto, expeça-se ofício instruindo-o com a 

cópia da petição inicial.

 Não obstante, antes de apreciar o requerimento de suspensão da 

execução, anoto o prazo de quinze dias para que o exequente se 

posicione em relação a informação encontrada de imóvel adquirido pelo 

devedor cuja importância declarada é de R$220.000,00 (fls. 251).

A manifestação do credor sobre tal ponto é necessária, pois a princípio a 

localização daquele bem imóvel está em dissonância do pedido de 

suspensão do processo pela não localização de bens penhoráveis (fls. 

259). Decorrido o prazo, retorne concluso..."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189779 Nr: 8121-94.2015.811.0006
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DE JESUS SIMAN LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO SCAFF 

ANTONINI, para devolução dos autos nº 8121-94.2015.811.0006, 

Protocolo 189779, 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): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 133285 Nr: 2131-64.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA COSTA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauricio Jorge da Cunha 

- OAB:2.493 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, manifestar acerca da certidão lavrada pelo oficial de 

justiça na comarca deprecada .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 159184 Nr: 6931-67.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA COMÉRCIO DE FERRO AÇO LTDA 

ME, MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico apara os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo para o 

requerido manifestar-se acerca da INTIMAÇÃO efetuada via Edital 

disponibilizado no DJE nº 10150, de 01/12/2017 e publicado no dia 

04/12/2017, bem como, da intimação de fls.146/147. Razão pela qual, 

INTIMO a parte autora, para, no prazo de 10 (dez)dias, requerer o que 

entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 166821 Nr: 3721-71.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELSON MENDES DA SILVA, 

LUCIANA BRASILINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A, MÁRCIA MARIA DA SILVA - OAB:8.922-A MT, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:120.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seus advogados, para, no 

prazo de 05 (cinco)dias , requerer o que entender de direito, tendo em 

vista a certidão do oficial de justiça que segue transcrita...Certifico e dou 

fé, que em cumprimento ao mandado da 3ª VARA CIVEL. Dirigi-me a RUA 

JOAQUIM MURTINHO e fui informado que a LUCIANA BRASILIANA DA 

SILVA não reside ali, fui então ate o bairro MARAJOARA e não encontrei a 

RUA DOS QUEROBINS, passei a procurar pela requerida, vindo a 

encontrá-la na RUA ARCO IRIS no começo da rua, local que após as 

formalidades legais citei e intimei a senhora supramecionada de todo 

conteudo do mandado e da inicial que aceitou, mas recusou exarar nota 

de ciente. Decorrido o prazo, fui ate o cartorio de registro de imóveis e 

consegui a certidão de inteiro teor, na qual consta a inexistencia de bens 

em nome do espolio, não sendo possivel penhorar bens em nome do 

espolio e da sua representante. Anexa copia da certidão de inteiro teor. 

IZAEL S DE ARRUDA OFICIAL DE JSUTIÇA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 68885 Nr: 6325-49.2007.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOÃO CORREA, CACILDA BATISTA 

CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANI RICARDO BATISTA 

MATEUS - OAB:194378/SP, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8350, 

PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA 

DE PAULA CARVALHO - OAB:6.514 MT

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

OAB:8350

 DESPACHO

 1 – De início, vale dizer que, após a elaboração do cálculo judicial, os 

autos foram imediatamente remetidos à conclusão para este Juízo, sem 

que fosse oportunizado às partes manifestar (fls. 304/309).

Dessa feita, não há falar em intimação para pagamento, como determinado 

à fl. 310, uma vez que não fora respeitado o devido contraditório.

Dessa feita, REVOGA-SE a decisão de fl. 310 e, diante das manifestações 

de fls. 311/315 e de fls. 320/322, resta suprida a intimação das partes 

acerca do cálculo judicial.

2 – Passo seguinte, visando à elucidação de eventual saldo devedor que 

ainda justificasse o trâmite da vertente execução, ENCAMINHEM-SE 

novamente os autos à Contadoria deste Juízo para, no prazo de 15 dias, 

promover a elaboração da planilha atualizada da dívida, observando-se o 

disposto na sentença de fls. 206/2011, bem como a decisão de fls. 

275/278, que fixou os parâmetros de incidência dos juros de mora, 

descontando-se os valores depositados à fl. 256, sendo certo que, sobre 

o saldo remanescente, deve incidir multa de 10% e honorários 

advocatícios também de 10%.

Isso porque, muito embora a decisão de fls. 275/278 tenha determinado 

que os juros de mora de 0,5% seriam incidentes de 30/10/1990 até 

10/01/2003, o cálculo promoveu o cálculo até 11/01/2003. Ou seja, não 

foram observados os parâmetros definidos pelo Juízo.

Deverá, ainda, observar a contadoria os termos da impugnação de fls. 

311/315-verso.

2 – Com o cálculo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 

15 dias, pugnando o que entenderem de direito, valendo o silêncio como 

concordância.

3 – Em havendo concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO 

o cálculo judicial.

4 – Após, CONCLUSOS.

5 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 28 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 140765 Nr: 10418-16.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO CORREA

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

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – De início, PROMOVA-SE a juntada de cópia da sentença, acórdão e 

certidão de trânsito em julgado dos autos em apenso.

2 – No mais, diante do conteúdo da sentença proferida nos autos em 

apenso, que acolheu parte das alegações de excesso de execução 

alegadas pela embargante, ora executada, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, apresentar o cálculo atualizado da dívida, 

seguindo os parâmetros fixados na sentença de fls. 143/149 dos autos 

em apenso, sob pena de arquivamento.

3 – Após, CONCLUSOS para análise do pedido de fl. 77.

4 – CUMPRAM-SE.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 159042 Nr: 6776-64.2013.811.0006

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOÃO CORREA, CACILDA BATISTA 

CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANI RICARDO BATISTA 

MATEUS - OAB:194378/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 DECISÃO

1 – Considerando a petição de fl. 196, PROCEDA-SE a retificação da capa 

dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, fazendo 

constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente Espólio 

de João Correa e Cacilda Batista Correa e como executado Banco do 

Brasil S/A.

2 – Na forma do artigo 513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIME-SE o executado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida em 

execução, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem 

como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do 

artigo 523, caput e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

CERTIFIQUE-SE.

4 – Após, INTIME-SE o exequente para manifestar-se sobre o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

5 – Do contrário, REMETAM-SE os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.

6 – CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007859-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTANTINO DE SOUZA (RÉU)

CLAUDIA LUCIA ALT (RÉU)

RUBENS ALT (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1007859-59.2017.8.11.0006. AUTOR: 

PEDRO BARBOSA DA SILVA RÉU: RUBENS ALT, CLAUDIA LUCIA ALT, 

CONSTANTINO DE SOUZA Vistos, etc... Nos termos do art. 10 do CPC, 

manifeste a parte Autora se o titular originário para figurar no pólo 

passivo, mesmo que em litisconsorte com os demais já indicados, não 

seria o o Sr Manoel Gomes de Arruda - doc. id. Num. 11196839 - Pág. 1, 

pois segundo consta, em tese, é aquele que figura como proprietário na 

matrícula imobiliária. Fixo prazo de 10 dias. Caceres, 28 de maio de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000020-80.2017.8.11.0006

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:

NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME (RÉU)

SOLANGE CARDOSO (RÉU)

ANILTON JUNIOR POMPERMAYER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000020-80.2017.8.11.0006. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME, 

SOLANGE CARDOSO, ANILTON JUNIOR POMPERMAYER Melhor 

analisando o feito, observo que os documentos solicitados pela Requerida 

estão, de fato, já constante aos autos e apresentados quando do 

ajuizamento da ação. Assim, revogo o despacho de id. Num. 11674843. Na 

contestação a parte Requerida alega que efetuou pagamento de R$ 

301.578,29 reais. A discussão travada é decorrente da relação jurídica 

instrumentalizada através do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro 

Empresa Flex nº 018.407.705. A inicial esta instruída com extrato de 

movimentação da conta-corrente com centenas de lançamentos. Observo 

ainda que a planilha de id. Num. 4556908 contem descrição dos critérios 

utilizados para atualização do débito, aparentemente, diverso do ajustado 

no contrato de abertura de crédito e respectivas propostas de utilização. 

Frente aos questionamentos, é de determinar que a parte Autora indique 

em qual cláusula contratual respalda a escolha dos critérios utilizados 

para atualização do débito. Oportunizo ainda as partes esclarecerem 

quanto a pertinência ou não da prova de prova pericial para apurar a 

controvérsia. Fixo prazo de 15 dias. Caceres, 28 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002378-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA MENDES BAPTISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIELLY PASTICK ALVES OAB - MT22359/O (ADVOGADO)

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria Municipal de Administração de Cáceres MT (REQUERIDO)

Prefeiuta Municipal de Cáceres (REQUERIDO)

Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002378-81.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: CLARA MENDES BAPTISTA REQUERIDO: PREFEIUTA 

MUNICIPAL DE CÁCERES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

CÁCERES, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CÁCERES 

MT Nos termos da Res. 05/2014-TP, proceda a redistribuição destes autos 

para a 4º Vara desta comarca. Caceres, 28 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-47 SEQÜESTRO

Processo Número: 1005114-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO ALVES GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES OAB - MT0013634A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005114-09.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA REQUERIDO: ALIPIO ALVES 

GOMES Vistos etc. Nos termos do art. 139, IV do CPC defiro a busca de 

veículos em nome do devedor. Segue em anexo o resultado da diligência. 

Anoto o prazo de 15 dias para que o credor manifeste e requeira o que 

entender pertinente. No mesmo prazo, esclareça o credor quanto o 

interesse em promover a averbação da presente execução junto ao 

SERASA (art. 782, §3° do CPC). Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 29 de Maio de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1001001-46.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE RAMALHO SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001001-46.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: 

ELIANE RAMALHO SANTANA Vistos etc. Defiro o requerimento contido no 

id. 13177824 de modo que promovo a pesquisa de veículos em nome da 

parte devedora através do sistema RENAJUD - o que faço com amparo no 

que dispõe o art. 139, IV do CPC. Segue em anexo o resultado. Manifeste 

o credor no prazo de 15 dias requerendo o que entender pertinente. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 29 de Maio de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002424-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MIGUEL DE OLIVEIRA (AUTOR)

ADEVAIR CEVADA DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERMANO ATALA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA CARDOSO OAB - MT5303/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUZIANE APARECIDA WAGMAKER (TERCEIRO INTERESSADO)

THAIS DE CARVALHO SABINO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002424-07.2017.8.11.0006. AUTOR: 

ADEVAIR CEVADA DE MORAIS, ELISANGELA MIGUEL DE OLIVEIRA RÉU: 

GERMANO ATALA Vistos, etc... Cuida-se de Ação de Usucapião proposta 

por ADEVAIR CEVADA DE MORAES e outra em face de ESPÓLIO DE 

GERMANO ATALA, relatando, em síntese, que exerce posse mansa e 

pacífica, sem oposição de qualquer pessoa há mais de 24 anos, de um 

imóvel, qual seja, lote 04, quadra 15, localizado na Rua Pinto de Araújo, 

Bairro Jardim Ipanema, com área de 360, 00 m², o qual teriam adquirido por 

meio de contrato verbal no ano de 2006 e cuja posse teria sido iniciada por 

seus antecessores em meados do ano de 1993. Alegam que seus 

antecessores foram os primeiros moradores do local, que na época da 

ocupação seria formado por mata e vegetação nativa. Afirmam que 

utilizam o imóvel como quintal de sua casa, onde mantém plantações de 

vários alimentos. Após tecerem suas razões de fato e direito, requereram 

o reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel em seu favor. 

Juntaram documentos de id. 5894601 a id. 5919501. O espólio requerido 

apresentou defesa por meio de sua representante legal (ids. 9052815 e 

9052989), alegando, em resumo, que o imóvel objeto dos auto não poderia 

ser usucapido, haja vista ultrapassar a área de 250m², tamanho máximo 

permitido para o usucapião especial. Afirma que os Requerentes são 

proprietários de outro imóvel nesta cidade e, portanto, não podem ter 

declarado o domínio do imóvel objeto de usucapião. Defendem, ainda, que 

o pagamento de IPTU do imóvel em nome de terceiro não gera direito sobre 

o imóvel. Por fim, requer a total improcedência da demanda. Impugnação à 

contestação no id. 9540494 Intimadas a indicarem o interesse na produção 

de provas, as partes requereram a produção de prova testemunhal, 

arrolando as testemunhas (id. 10057503 e 10458196). Em atenção à 

determinação deste Juízo, o Autor prestou esclarecimentos, afirmando 

que o imóvel objeto dos autos é o lote de nº 04 (id. 10458196 ). É o 

necessário. Decido. O art. 357 do CPC dispõe que: Art. 357. Não 

ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em 

decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as 

questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de 

fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios 

de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado 

o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão 

do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e 

julgamento Aliás, Daniel Amorim Assumpção Neves assinala que “O 

saneamento – e agora também organização – do processo é realizado por 

meio de um ato processual complexo, como atestam os incisos do art. 357 

do Novo CPC, cabendo aos Juiz, nesse momento procedimental: resolver, 

se houver, as questões processuais pendentes; delimitar as questões de 

fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios 

de prova admitidos; definir a distribuição do ônus da prova, observado o 

art. 373 do Novo CPV; delimitar as questões de direito relevantes para a 

decisão do mérito; e, se necessário, designar audiência de instrução.” 

(Novo Código de Processo Civil comentado, artigo por artigo. Editora 

JusPodivm: 2016. Página 623). Deste modo, eis o momento para o 

saneamento do feito. Compulsando os autos, entendo necessária a 

dilação probatória, visando ter maiores subsídios para o julgamento da lide, 

fixando como ponto controvertido a existência da posse ad usucapionem 

exercida pelos autores, ponto para o qual a atividade probatória deverá se 

dirigir. Para tanto, defiro a produção de prova oral, consistente na 

inquirição das testemunhas indicadas pelas partes (ids.10057503 e 

10458196), cabendo aos advogados que as arrolaram proceder com as 

devidas intimações das testemunhas nos termos do art. 455 e ss. do CPC. 

De ofício, com fulcro no art. 370, CPC, determino a colheita do depoimento 

pessoal do Autor e do Requerido, este por meio de seu representante 

legal, sob pena de confissão àquele que não comparecer para prestá-lo 

(art. 385, §1º, CPC). Ficam as partes intimadas através de seus 

respectivos advogados por meio da publicação desta decisão no DJE. 

Concomitantemente, proceda a intimação pessoal. Autorizo ainda a 

produção de prova documental suplementar, cuja juntada deverá ocorrer 

no prazo de 10 (dez) dias, assegurada a vista e contraditório pela parte 

contrária em quinze dias (art.437, §1º). Por fim, fica a parte autora 

intimada para apresentar nos autos memorial descritivo e levantamento 

topográfico atualizados da área objeto dos autos. Em razão do acima 

exposto, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de 

setembro de 2018, às 14:00 horas. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 29 de 

maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001261-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY GUILHERME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

ANA CLARA DIAS NANI OAB - MT23633/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001261-55.2018.8.11.0006. AUTOR: 

WANDERLEY GUILHERME RÉU: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM 

LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos etc. Cuida-se se AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS, ajuizada por WANDERLEY GUILHERME em face de 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A. Em despacho inicial, este Juízo deliberou 

pela emenda da inicial, a fim de que a autora comprovasse ter postulado 

administrativamente a solução de seu problema, a fim de que fosse 

evidenciada a pretensão resistida e assim o interesse de agir em 

demandar. Sobreveio então manifestação da autora (id. 12811125), na 

qual defende que não há a necessidade do exaurimento da via 

administrativa para ingresso da demanda judicial, de modo que ao sentir do 

autor não há necessidade de complementar a inicial conforme a 

determinação deste Juízo. Reoportunizado ao autor cumprir com a 

determinação, o mesmo quedou-se inerte (id.13388510). É a síntese. 

Decido. Este Juízo permanecerá no entendimento assentado no despacho 

inicial. O fato é que mostra-se necessário que a parte adote alguma 

postura proativa anterior ao ajuizamento da ação com vistas à resolução 

da problemática. Deste modo, poderia ter o autor ter comprovado que 
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tomou medidas perante a Requerida extrajudicialmente para solucionar o 

litígio, como por exemplo a notificação extrajudicial da empresa solicitando 

providências quanto ao suposto ilícito civil; contato telefônico com registro 

do protocolo de atendimento, etc. Contudo, ao que parece, a atitude 

imediata da parte foi bater às portas do Judiciário para a resolução da 

problemática, que até ao momento, nos parece estar despida de 

resistência – e não há que se exigir um pensamento diferente, na medida 

que não se tem nos autos qualquer demonstração de que a parte contrária 

tenha conhecimento da irresignação da autora. Apego-me ao 

entendimento de que a esfera cível também deve pautar-se pela 

intervenção mínima, não por outra razão o atual Código de Processo Civil 

foi estabelecido com a clara intenção de facilitar a resolução dos conflitos 

mediante conciliação ou mediação de modo a facilitar que as próprias 

partes encontrem um “meio termo” em seus problemas, antes que a 

situação fatídica seja resolvida pelo Estado-Juiz. Ora, pela leitura do 

despacho inicial está claro que a exigência do Juízo no comportamento 

mínimo da parte em tentar resolver sua irresignação previamente no 

campo extrajudicial não traduz em “mero capricho” do Juízo, mas no 

cuidado que o Judiciário deve tomar em todo o país em homenagem à 

economia processual e ao interesse público. É de conhecimento público 

que a máquina judiciária encontra-se com estoque elevado de processos, 

para os quais os recursos humanos disponíveis para a resolução dos 

mesmos não têm sido suficiente para reduzi-los no tempo e qualidade ao 

contento social de modo que a sociedade permanece insatisfeita com a 

prestação jurisdicional brasileira. Se de um lado a máquina pública recebe 

a culpa pela “morosidade processual”, de outro também deve-se atribuir a 

responsabilidade por demandas ajuizadas em muitas das vezes sem 

necessidade, quando talvez um contato telefônico e uma conversa no 

campo extrajudicial seria suficiente para sanar eventual irresignação, 

evitando-se por conseguinte a demanda judicial. Com efeito, apegando-se 

aos fundamentos já expostos no despacho inicial, mantenho-me firme 

naquelas razões para assentar a necessidade de demonstração mínima 

da tentativa de resolução extrajudicial da irresignação como condição ao 

recebimento da demanda judicial. Vale dizer, deve ser demonstrada a 

existência de pretensão resistida (lide) para que haja interesse de agir 

junto ao Poder Judiciário. Nesse sentido: AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO 

DO FEITO. -O interesse processual na ação cautelar de exibição de 

documentos, cabível como medida preparatória para instruir a ação 

principal, depende da demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, da comprovação do prévio requerimento administrativo, não 

atendido em prazo razoável, e, se for o caso, do pagamento do custo do 

serviço, conforme previsão contratual. Observância ao entendimento 

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº. 1.349.453/MS, 

julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. (TJMG – Apelação 

Cível n. 10467150005495001MG – 15ª Câmara Cível – Publicado em 

11.03.2016. Relatoria do Desembargador Edison Freital Leite). APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA 

DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE PROCESSUAL. Ação cautelar 

exibitória de documentos ajuizada com a finalidade de obter documento 

para instruir ação principal a este relacionada. Falta de encaminhamento 

prévio de pedido administrativo. Pretensão resistida não configurada. 

Ausência de interesse processual. Extinção da Ação cautelar. APELO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066155359, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 

24/09/2015). É bem certo que os tribunais têm concentrado tais exigências 

em campos específicos do direito, o que não se vê com muita frequência 

no campo do direito do consumidor. Contudo, todo o caráter protecionista 

do Estatuto do Consumidor – que é legítimo e plenamente justificado – não 

pode elidir do ordenamento jurídico preceitos básicos do campo 

processual de modo que este Juízo compreende a necessidade de se 

exigir a demonstração prévia da pretensão resistida até mesmo na seara 

consumerista, até mesmo contra o consumidor – a fim de promover a 

salvaguarda dos fatores mencionados aqui no início - quais sejam, o 

interesse público na prestação jurisdicional mais eficaz. Deste modo, 

inexistindo a demonstração prévia de pretensão resistida, neste caso, é 

de se reputar inexistente a condição necessária ao ajuizamento da ação, 

qual seja, o interesse de agir, de maneira que mantenho-me firme no que 

foi exposto no despacho anterior. E sendo este o entendimento do Juízo, 

como a autora não cumpriu a providência anotada à título de emenda da 

inicial, deverá incidir na espécie a consequência jurídica descrita no 

parágrafo único do art. 321 do CPC. In verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Concomitante ao dispositivo 

acima pode-se afirmar que a inobservância da exigência proposta pelo 

Juízo acarreta o indeferimento da inicial não somente pelo disposto acima, 

mas também à teor do art. 330, III do Código de Processo Civil[1] em razão 

da ausência de condição ao ajuizamento da ação (interesse de agir). É 

como decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, 

parágrafo único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A 

INICIAL e via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se. Cáceres/MT, 29 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito [1] Art. 330. A petição inicial será indeferida 

quando: (...) III - o autor carecer de interesse processual;

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004563-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELISBERTO CEBALHO POUSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004563-29.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A. REQUERIDO: FELISBERTO 

CEBALHO POUSO Vistos, etc... Cuida-se de ação de busca e apreensão 

ajuizada por BANCO ITAÚ VEÍCULOS, em face de FELISBERTO CEBALHO 

POUSO, todos devidamente qualificados nos autos, pelas razões 

elencadas na exordial. Deferida a liminar de busca e apreensão do 

veículo, não foi possível seu cumprimento, haja vista não ter sido 

localizado. Intimado a impulsionar o feito, o Autor pugnou pela desistência 

da ação. Como o Réu sequer foi citado, é desnecessária sua 

concordância quanto ao pedido (art. 485, §4°, CPC). Ante o exposto, 

homologo o pedido de desistência e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. Custas e despesas, se houver, pelo autor. Neste ato 

procedi com a baixa da restrição do veículo. Proceda-se com as baixas 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 29 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006301-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA FIRMINO MANIERO (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)

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 SENTENÇA Processo: 1006301-52.2017.8.11.0006. AUTOR: 

LUANA FIRMINO MANIERO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. LUANA FIRMINO MANIEIRO, 

qualificada nos autos em epígrafe, ingressou em Juízo com AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO (D.P.V.A.T.) em face de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, alegando, em síntese, ter 

sido vítima de acidente de trânsito no dia 20 de setembro de 2017, 

sofrendo na ocasião diversas escoriações pelo corpo e fraturas que 

resultaram em lesão irreversível configurando invalidez permanente. 

Narrou que após ingressar com pedido na esfera administrativa teve seu 

pedido de indenização negado. Assim, recorre ao Judiciário pugnando o 
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pagamento de indenização no valor de R$6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta reais). Juntou os documentos (id. 10274377 a 10274478). 

Realizada audiência concentrada, as partes não compuseram acordo 

(id.11795086). A autora foi submetida à avaliação médica cujo laudo foi 

anexado no id. 11794087. A Requerida apresentou contestação (ids. 

11842895/11842907), na qual alega ausência de provas quanto ao nexo 

causal, bem como quanto a invalidez permanente, requerendo a 

improcedência da demanda. Alternativamente, salienta que a indenização 

deve ser paga de acordo com a extensão do dano. Argumentou acerca da 

correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios. O Réu se 

manifestou a favor do laudo pericial (id. 12298168), na oportunidade 

alegando não se opor ao pagamento da indenização desde que observado 

o laudo pericial. Intimado o autor deixou de impugnar a contestação bem 

como de se manifestar quanto a avalição médica realizada (id. id. 

12476939.). Por fim, vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Cuida-se de ação de cobrança de diferença de seguro LUANA FIRMINO 

MANIEIRO, qualificado nos autos em epígrafe, ingressou em Juízo com 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO (D.P.V.A.T.) em face 

de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A na 

qual alega ter sido acometida por invalidez permanente em razão de 

acidente de transito, requerendo o pagamento de indenização. Pois bem. O 

pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais (D.P.V.A.T.), que visa indenizar todas as 

pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de trânsito ocasionados 

por veículos que circulam em via terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, 

ainda que a vítima venha a ser o condutor do próprio veículo sinistrado. 

Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri doutrina: “A partir de 1974, 

a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de 

responsabilidade civil para os proprietários de veículos automotores – 

DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais uma hipótese de 

responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 1992, alterou 

alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização mais 

abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são tão 

grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu esse 

tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendida, mister se faz prova inequívoca do 

acidente de trânsito, do dano causado à vítima e do nexo causal entre um 

e outro, e, de mesmo modo, que reste comprovada invalidez permanente 

total ou parcial que a incapacite a vítima para o trabalho. No caso em 

apreço, é inconteste que a autora foi vítima de acidente de trânsito 

conforme se extrai dos documentos anexados à inicial, como Boletim de 

Ocorrência (id. 10274420), que narra a ocorrência de acidente de trânsito 

com motocicleta nos seguintes termos: “Atendendo solicitação via CIOSP, 

na qual informava acidente de trânsito com vítima, esta GU deslocou até o 

local do fato e supracitado onde ao chegarmos encontramos a vítima já 

sendo socorrida pelo corpo de bombeiros, populares nos relataram que a 

condutora da motocicleta Yamara YBR cor preta, sem placa, Chassi 

9C6KE1510BOO21185, transitava na AV Tancredo, sentido Bairro/Centro, 

e em frente ao moto táxi Cohab Nova ao realizar ultrapassagem em um 

caminhão de lixo, bateu em um buraco na via, perdeu o controle da direção 

e caiu no chão, sofrendo lesões...”. No referido documento resta 

clarividente a data do acidente, bem como o envolvimento da vítima, ora 

autora, que sofreu na ocasião lesões, sendo socorrida pelo Corpo de 

Bombeiros. Ademais, os documentos médico – hospitalares anexados nos 

autos (id. 10274441) indicam atendimento de urgência da autora na data 

do acidente, bem como apontam lesão no braço direito da autora. As 

avaliações médicas realizadas em audiência concentrada confirmam que 

as lesões sofridas pela Autora foram decorrentes de acidente de trânsito, 

apontando ainda a ocorrência de lesão no cotovelo direito. Deste modo, a 

meu ver, não há dúvidas quanto ao nexo causal entre o acidente e as 

lesões sofridas pela autora. No entanto, no que concerne a alegada 

invalidez nasal, não prospera o pedido da autora. Muito embora tenha 

sofrido lesão no nariz na ocasião do acidente, o laudo pericial acostado 

aos autos (id.11794020 ) aponta ausência de invalidez no referido 

membro, nos seguintes termos: “lesão superficial externa em hemiface 

esquerda, sem limitação de movimento ou força.” “ausência de sequelas 

ou disfunção”. Porquanto, inexiste invalidez permanente em razão de 

lesão nasal. De outro lado, a avaliação médica anexada no id.11794087 

concluiu que a autora foi acometida por invalidez parcial incompleta leve 

em razão de lesão em membro superior. Corroborando com a avaliação 

médica, encontram-se os documentos de atendimento médico de urgência 

da autora na ocasião do acidente apontam lesão no braço em razão de 

acidente de trânsito, corroborando com a conclusão do laudo pericial. 

Outrora, tendo em vista que as avaliações médicas e laudos médicos 

foram realizados/confeccionados por profissionais capacitados na área 

médica, tem-se que são provas forte aliada às demais para comprovar 

que o Requerente está acometido por invalidez permanente. Deste modo, 

apesar de não estar adstrito somente à prova pericial, no caso dos autos, 

vislumbro que ela é essencial, e evidencia, de maneira clara, o grau e a 

lesão do autor, ou seja, foi suficientemente esclarecedora. Outrora, cabe 

salientar que a própria Ré concorda com o pagamento da indenização 

conforme apurado pelo laudo médico (id.12298168), enquanto a autora 

permaneceu inerte quando intimada para manifestar acerca do laudo. Pois 

bem. O laudo médico confeccionado anotou que a fratura da autora 

culminou em invalidez parcial permanente incompleta de membro superior 

de natureza leve, com repercussão de 25% (vinte e cinco por cento) do 

segmento. Neste rumo, cabe salientar que artigo 3º da Lei nº. 6.194/74, 

alterado pela Lei 11.945/2009, dispõe que: Art. 3o Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II - até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente 

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). A aludida 

tabela apresenta os percentuais sobre a importância segurada por órgão 

ou membro lesado a serem considerados na fixação da indenização de 

seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. No caso 

em apreço a autora sofreu dano anatômico e/ou funcional definitiva em 

membro superior, sendo que o segmento anatômico a ser utilizado para 

fins de cálculo da indenização no presente caso é especificado na tabela 

como “perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores...”, que garante uma indenização de até 70% (setenta por 

cento) da indenização máxima prevista pela Lei. Como no caso houve 

dano parcial incompleto de natureza leve, com repercussão de 25% 

(cinquenta por cento) do segmento, o valor indenizatório a que faz jus a 

autora é de R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos) (13.500 – 70% = 94,50 x 25% =2.362,50). Diante do 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido exordial, para condenar a Requerida ao pagamento 

do valor de R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos) à parte Autora, corrigidos a partir da data do evento 

danoso, e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação. 

Existindo sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito 

frente à condenação, fica a Autora condenado a 65% sobre o valor das 

custas e despesas processuais. Já a parte Requerida, fica condenada ao 

pagamento na proporção de 35% do valor devido. No que tange aos 

honorários, arbitro o valor total em 15% sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC. Sobre o valor resultante, fica a Autora 

condenada ao pagamento de 65% do valor arbitrado. Já a parte Requerida 

fica condenada ao pagamento dos honorários em prol do Advogado do 

Autor no percentual de 35% do valor arbitrado. Como o Autor é 

beneficiário da assistência judiciária gratuita, ficam sobrestadas às verbas 
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de sucumbência. Já em relação a parte Requerida como o sistema não 

possibilita o pagamento parcial das custas e considerando o ínfimo valor, 

deixo de determinar o recolhimento. Após o trânsito em julgado, intime-se o 

Autor para que implemente o cumprimento de sentença, no prazo de 15 

dias. Nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas devidas. 

Intimem-se. Cáceres, 29 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007362-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1007362-45.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: PAULO LUIZ DE SOUZA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA ajuizada por PAULO LUIZ DE SOUZA em face de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA. No primeiro contato com o processo (10854757 - Pág. 

1) foi determinado que a parte autora complementasse a inicial 

esclarecendo questão suscitada pelo Juízo. No id. 10923687 - Pág. 1 a 

parte emendou a inicial mas não o fez de modo suficiente, pelo que o Juízo 

reiterou a necessidade de complemento no despacho contido no id. 

11507707. Contudo, a parte autora quedou-se inerte (id. 12398470 - Pág. 

1). É a síntese. Decido. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 

321 que: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Como consequência da 

inobservância do prazo anotado para a emenda da inicial, preceitua o 

mesmo códex que o Juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Da leitura do processo, observo que decorreu o prazo 

para a emenda da inicial sem que o autor adotasse qualquer postura no 

feito. Com efeito, considerando que o autor mesmo intimado para emendar 

a inicial, nada manifestou neste feito no sentido de suprir ou justificar a 

falta apontada, deverá a inicial ser indeferida. É como decido! Ante o 

exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo único, todos do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P. R. I. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Como não foi dado 

processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas iniciais. 

Cáceres/MT, 29 de Maio de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001340-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DA CONCEICAO RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN ANTONIO PEREIRA ANUTE OAB - AC4531 (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 SENTENÇA Processo: 1001340-34.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 5.975,22; Tipo: Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS 

(152)/[LEVANTAMENTO DE VALOR]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: TANIA DA CONCEICAO RIBEIRO RODRIGUES Parte Ré: 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por TANIA DA CONCEIÇÃO 

RIBEIRO RODRIGUES em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. No 

primeiro despacho o Juízo determinou ao autor que complementasse a 

inicial de modo a justificar seu pedido de gratuidade. Contudo, intimado o 

autor a promover a complementação, o mesmo quedou-se inerte (id. 

12877528). É a síntese. Decido. O Código de Processo Civil estabelece em 

seu art. 321 que: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Como 

consequência da inobservância do prazo anotado para a emenda da 

inicial, preceitua o mesmo códex que o Juiz indeferirá a petição inicial (art. 

321, parágrafo único do CPC). Da leitura do processo, observo que 

decorreu o prazo para o autor justificar seu pedido de justiça gratuita ou 

recolher as custas do processo. Com efeito, considerando que o autor 

mesmo intimado para quedou-se inerte, não há que se falar no 

prosseguimento da ação, porquanto, não justificado o pedido de justiça 

gratuita e tampouco realizado o pagamento das custas iniciais. É como 

decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo 

único, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Como não foi dado 

processamento à inicial, fica parte a parte autora isenta das custas 

iniciais. Cáceres/MT, 29 de Maio de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001337-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR GUSTAVO SAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001337-79.2018.8.11.0006. AUTOR: 

VITOR GUSTAVO SAES RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO 

COMUM C.C PEDIDO DE EXIBIÇÃO CAUTELAR DE DOCUMENTOS ajuizada 

por VITOR GUSTAVO SAES em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. 

No primeiro contato com o processo (12363803 - Pág. 1) foi determinado 

que a parte autora complementasse a inicial de modo a justificar o pedido 

de justiça gratuita. Anotado o prazo de 15 dias, a autora deixou 

transcorrer o prazo sem manifestar (Id. 12877290 - Pág. 1). É a síntese. 

Decido. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 321 que: Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Como consequência da inobservância 

do prazo anotado para a emenda da inicial, preceitua o mesmo códex que 

o Juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). Da 

leitura do processo, observo que decorreu o prazo para a emenda da 

inicial sem que o autor adotasse qualquer postura no feito. Com efeito, 

considerando que o autor mesmo intimado para emendar a inicial, nada 

manifestou neste feito no sentido de suprir ou justificar a falta apontada, 

deverá a inicial ser indeferida. É como decido! Ante o exposto, nos termos 

do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo único, todos do Código de Processo 

Civil, INDEFIRO A INICIAL e via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se. Como não foi dado processamento à inicial, fica a 

parte autora isenta das custas iniciais. Cáceres/MT, 29 de Maio de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001341-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN ANTONIO PEREIRA ANUTE OAB - AC4531 (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 
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CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001341-19.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ANA MARIA RIBEIRO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM C.C PEDIDO DE EXIBIÇÃO CAUTELAR DE 

DOCUMENTOS ajuizada por ANA MARIA RIBEIRO em face de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA. No primeiro contato com o processo (12366585 - Pág. 

1) foi determinado que a parte autora complementasse a inicial de modo a 

justificar o pedido de justiça gratuita. Anotado o prazo de 15 dias, a autora 

deixou transcorrer o prazo sem manifestar (id. 12877500 - Pág. 1). 

Novamente intimada (id. 12986988 - Pág. 1) deixou novamente transcorrer 

o prazo (13298914 - Pág. 1). É a síntese. Decido. O Código de Processo 

Civil estabelece em seu art. 321 que: Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Como consequência da inobservância do prazo anotado para 

a emenda da inicial, preceitua o mesmo códex que o Juiz indeferirá a 

petição inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). Da leitura do processo, 

observo que decorreu o prazo para a emenda da inicial sem que o autor 

adotasse qualquer postura no feito. Com efeito, considerando que o autor 

mesmo intimado para emendar a inicial, nada manifestou neste feito no 

sentido de suprir ou justificar a falta apontada, deverá a inicial ser 

indeferida. É como decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c 

art. 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A 

INICIAL e via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. 

Como não foi dado processamento à inicial, fica a parte autora isenta das 

custas iniciais. Cáceres/MT, 29 de Maio de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 150783 Nr: 9579-54.2012.811.0006

 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: R R DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MENDES RIBEIRO - 

OAB:208.191/SP, ENDRIGO PURINI PELLEGRINO - OAB:231.911/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, 

JANAINA HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA 

ALBINO - OAB:5988/MT, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE 

- OAB:12.768, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:, RAFAELA EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO 

DA COSTA - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Parte Requerente, 

via DJE/MT, através de seusa advogados, para que fiquem cientes de que 

deverá comparecer à audiência de instrução que ocorrerá no juízo 

deprecado (2a. Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá) no dia 20.06.2018, às 16:00 horas. Em ato contínuo, conduzo os 

autos em carga à Assessoria Jurídica do Requerido a fim de igualmente 

intimá-la do ato.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GERMANO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO 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: 8010713-09.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO PAIZANO LEITE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI BONET ZOMER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIUSELENE BONET ZOMER OAB - SC28616 (ADVOGADO)

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA 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: 1001691-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO 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: 1001667-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE BASSAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011711-45.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE STHEFANY BARCELOS DE SOUZA (EXEQUENTE)

LEANDRO EVANGELISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WLIENE S. RODRIGUES (EXECUTADO)

WEMERSON DA SILVA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL MAGALHAES COELHO OAB - MT0013566S (ADVOGADO)

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT0015259A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

NATHAXA MAGALHAES PLEFFKEN (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEX LUIZ DE MORAIS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)
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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: 1001227-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO PEREIRA DA ROCHA (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 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: 1000109-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIELLY DE OLIVEIRA FERNANDEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/06/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003014-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO HONORATO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/06/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003014-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO HONORATO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (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: 14/06/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDER APARECIDO FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/06/2018 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: 1000111-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ DA CONCEICAO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/06/2018 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: 1000112-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ DA CONCEICAO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/06/2018 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: 8010040-79.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (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: 8010987-36.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ASSIS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO 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: 14/06/2018 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: 1000113-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR TEIXEIRA COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/06/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006303-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 18/06/2018 Hora: 13:00 (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: 1000114-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALAF MIGUEL SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (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: 18/06/2018 Hora: 13:15 (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: 1000115-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALAF MIGUEL SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/06/2018 Hora: 13:30 (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: 1000115-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALAF MIGUEL SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/06/2018 Hora: 13:30 (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: 1000116-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DELFINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (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: 18/06/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DELFINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (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: 18/06/2018 Hora: 14:00 (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: 8011745-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE ADELINA DA GAMA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/06/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011745-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE ADELINA DA GAMA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/06/2018 Hora: 14:15 (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: 8010668-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. DUTRA DA SILVA-EPP - EPP (REQUERENTE)

EDEMILSON DUTRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR COM 

RELAÇÃO A PETIÇÃO JUNTADA NO ID 11842534.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005340-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/06/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DELFINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/06/2018 Hora: 14:45 (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: 8010889-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMOMO ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA CONTRARAZOAR 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011092-47.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ROBERTO FREIRE ROSTEY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

 

O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002813-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-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)

 

O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001613-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA SOARES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010973-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA AMELIA LOMBARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)
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INTIMO O ADVOGADO 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: 1002736-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA CONTRARAZOAR 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011197-87.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR TEOTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO 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: 1000292-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISELMA VIANA PINTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE DA DECISÃO DO ID 12944837 E CERTIDÃO DO ID 

13437511

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISELMA VIANA PINTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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: 10/10/2018 Hora: 14:00 (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: 1002728-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAINE DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA CONTRARAZOAR 

NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 219998 Nr: 7181-61.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS 

CARVALHO FARIAS - OAB:

 INTIMO O ADVOGADO DO DENUNCIADO PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002402-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE AMARAL ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002402-12.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SOLANGE AMARAL 

ANDRADE REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Em síntese, 

requerente alega ser titular de conta salário no banco requerido, onde 

recebe seus proventos oriundos de sua contratação com o Estado de 

Mato Grosso. Aduz que recebeu um documento do requerido informando 

que sua conta seria tarifada e que deveria proceder com o encerramento 

de sua conta. Com isto, compareceu até o banco para que pudesse ser 

esclarecida acerca do teor daquele documento recebido, ao qual foi 

informada de que o encerramento da conta corrente não influenciaria no 

recebimento de seus proventos. No dia do recebimento de seu pagamento, 

compareceu no caixa eletrônico para saque e, para sua surpresa, o 

salário não estaca creditado em sua conta. Diante do ocorrido, procurou 

informações perante o ente pagador e obteve a resposta de que não 

havia recebido porque seus proventos foram estornados pelo motivo de 

que a conta da requerente não foi localizada, indo várias vezes ao banco 

e sendo informada de que sua conta estava ativa, porém seu subsídio não 

conseguia ser creditado. Após, todas as tentativas possíveis, recorreu-se 

ao judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência o imediato 

desbloqueio de sua conta, para que a mesma possa receber seu salário. É 

o necessário relato. Passa-se a decidir. Reporta-se ao pedido de tutela de 

urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Versam os 

autos sobre o pedido liminar de obrigação de fazer consistente no imediato 

desbloqueio da conta da requerente. Para tanto, exige a lei a conjugação 

dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: 

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

risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de 

Processo Civil. É o caso de deferimento da liminar. Dos autos, há 

documentos indicadores da verossimilhança das alegações da 

requerente, especialmente no que diz respeito ao bloqueio de sua conta 

sem sua autorização ou sem qualquer motivo, demonstrando assim a 

ilegalidade do ato por parte do requerido. O perigo na demora encontra-se 

estampado nos autos, vez que a requerente corre o risco de novamente 

ficar sem usufruir de seus proventos para quitação de suas despesas. 

Assim, diante dos fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, 

é possível o deferimento da liminar e medidas necessárias para 

cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDE-SE: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os 

requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos 

defeitos do art. 330 do CPC; b) Assim entendendo, DEFERIR O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA feito pela parte requerente e determinar que o 
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requerido promova o desbloqueio da conta da mesma, no prazo de 48 

horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 200,00 (cem 

reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contados da intimação 

desta decisão. c) Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor da 

requerente, devendo o requerido apresentar prova quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. d) Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos 

e forma legais. e) Intimem-se as partes acerca da solenidade agendada. f) 

Expeça-se o necessário. g) Cumpra-se. Cáceres/MT, 29 de maio de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

261/2018-PRES.)

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 208383 Nr: 8936-57.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO DE OLIVEIRA, Filiação: Lorinete 

Maria da Conceição e Sebastião Anastacio de Oliveira, data de 

nascimento: 17/07/1994, brasileiro(a), natural de Cajueiro-AL, solteiro(a), 

serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, de acordo com 

o despacho abaixo transcrito, NOS TERMOS DO ART. 56 e 57 da LEI 

11.343/06, conforme r. despacho abaixo transcrito. BEM COMO, 

INTIMAÇÃO do(a) DENUNCIADO(A,S), supra indicado, para comparecer à 

audiência designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Instrutória que se realizará 

no dia 25/07/2018, às 14:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc,I - Da defesa escrita (§ 1º, Art. 55, Lei 

11.343/2006).O réu reserva-se para contestar as questões de mérito 

imputadas na exordial acusatória na ocasião das alegações finais (fls. 

105/106).Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem 

de absolvição sumária (CPP, Art. 397) dou regular prosseguimento ao 

feito.II – Assim, nos termos do Art. 56, da Lei 11.343/2006, RECEBO a 

denúncia carreada aos autos, dando o acusado como incurso nas 

sanções nela imputadas. III - DESIGNO audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 25/07/2018, ÀS14H00MIN. (Art. 56, Lei 

11.343/2006).IV - Na audiência de instrução e julgamento, após o 

interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a 

palavra, sucessivamente, ao representante do Ministério Público e à ilustre 

defesa do acusado, para sustentação oral, pelo prazo de 20 (vinte) 

minutos para cada um, prorrogável por mais 10 (dez) (Art. 56, Lei 

11.343/2006).V - CITE-SE e intime-se o réu.VI - Intimem-se o Ministério 

Público e a ilustre defesa.Cumpra-se, expedindo-se o necessário para 

realização do ato.

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, LUCINEIDE ALVES 

BATISTA, digitei.

Cáceres, 29 de maio de 2018

Antônio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 170923 Nr: 6993-73.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO VASCONCELOS MENDES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - 

OAB:11988/MT

 Intimar o advogado do denunciado, Dr. Everaldo Batista Filgueira Junior, 

de que a audiência de interrogatório nos autos de carta precatória 

remetidos à comarca de Tangará da Serra-MT (distribuída sob Cód. 

279891) fora designada para o dia 13/06/2018, às 17h50min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 135587 Nr: 4691-76.2011.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA E 

CIDADANIA-CISC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES VARJÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a Advogada do Denunciado, Dra. ANNE CHRISTINNE DE L. V. 

ALVES, que o processo fora desarquivado e se encontra aguardando 

vistas a Vossa Senhoria no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 226565 Nr: 11830-69.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFPS, CAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374, Renata Gonçalves da Conceição - OAB:60.332, 

RENATA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Vistos etc.

Ante a sua tempestividade (fl.397), recebo o Recurso de Apelação 

interposto pelo réu à fl.393.

 Abra-se vista a Defesa para apresentar as razões recursais, no prazo 

legal.

Após, encaminhe-se os autos ao Parquet para oferecimento das 

contrarrazões.

 Com a juntada das contrarrazões, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, para a devida apreciação do Recurso, com as 

cautelas e homenagens de estilo.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 203144 Nr: 5335-43.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO PEREIRA MENDES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, CLAUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19292/MT, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Visto.

Ante a manifestação de fls. 149, determino que se intime o denunciado 

para constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) dias. Caso não 
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possua condições, o que deverá ser certificado nos autos, nomeio o d. 

Defensor Público atuante nessa Vara para que possa assisti-lo em seus 

interesses.

Após, em não havendo apresentação de memoriais, à Defensoria Pública.

Em caso positivo, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 221742 Nr: 8317-93.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECI ELIAS DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...)Pelo exposto, promovo o recuperando ao regime semiaberto, que 

deverá ser cumprido sob as seguintes condições: (...) Na sequencia, 

intime-se o reeducando para fins de pagamento das penas de multa, bem 

como das custas e demais despesas judiciais, valor este que poderá ser 

parcelado em até 10 (dez) vezes, devendo o mesmo, iniciar o referido 

pagamento no prazo de até 15 (quinze) dias, após sua intimação. (...) 

Confeccione-se novo cálculo de pena, inserindo os dias remidos utilizados 

para fins da presente progressão de regime, computados como pena 

efetivamente cumprida, mas não para fins de progressão, devendo o 

campo em questão ser desmarcado do sistema MGP, sob pena de bis in 

idem, bem como proceda-se ao cálculo com a devida comutação de pena 

(...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 71058 Nr: 8462-04.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO APARECIDO CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIVELTON DEBONI DOS 

SANTOS - OAB:20.677, MANAINA FRANCIS DE ARRUDA - OAB:21.571/0

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 185999 Nr: 5777-43.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERISVONE CABRAL AIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228944 Nr: 480-50.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RABELLO MESQUITA THEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847/O

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 232934 Nr: 3050-09.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº. 37/2018-DF

 O DOUTOR ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA, MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO – EM SUBSTITUIÇÃO, DESTA COMARCA DE 

DIAMANTINO, ESTADO DE MATO GROSSO, NA FORMA DA LEI E NO USO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:

NOMEAR a Servidora NEIVA BRUNA DE ALMEIDA, brasileira, portadora do 

RG nº. 1401210-3 SSP-MT e CPF nº 958.325.991-87, ao cargo de 

Assessor de Gabinete II, Símbolo PDA CNE VIII, da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Diamantino, com efeitos a partir da Assinatura do Termo de 

Posse e Exercício, que deverá ser editado após a publicação deste.

Comunique-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Diamantino-MT, 29 de maio de 2018.

ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA

 Juiz de Direito Diretor do Foro em substituição

PORTARIA Nº. 37/2018-DF

 O DOUTOR ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA, MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO – EM SUBSTITUIÇÃO, DESTA COMARCA DE 

DIAMANTINO, ESTADO DE MATO GROSSO, NA FORMA DA LEI E NO USO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:

NOMEAR a Servidora NEIVA BRUNA DE ALMEIDA, brasileira, portadora do 

RG nº. 1401210-3 SSP-MT e CPF nº 958.325.991-87, ao cargo de 

Assessor de Gabinete II, Símbolo PDA CNE VIII, da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Diamantino, com efeitos a partir da Assinatura do Termo de 

Posse e Exercício, que deverá ser editado após a publicação deste.

Comunique-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Diamantino-MT, 29 de maio de 2018.

ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA

 Juiz de Direito Diretor do Foro em substituição

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2563 Nr: 713-85.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Mengarda, Clovis Morales Pestano, 

Leomar Dionísio Pedrini

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Rosalino Breda - 
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OAB:14.687/MT, Michell Antonio Breda - OAB:16.990

 Intimação da parte autora para providencie a solicitação contida no Oficio 

nº 115/2018 recebido da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da 

Serra-MT de fls. 308 verso a seguir trancrito: " Informo a Vossa Senhoria 

que a Carta Precatória nº 27609-14.2017.811.0055 - código 263897, 

encontra-se aguardando pagamento dos emolumentos do distribuidor no 

valor de 41,40 (quarenta e um reais e quarenta centavos), a serem 

depositados na conta nº 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S.A, 

em nome Josue Matheus de Mattos, CPF nº 238.698.799-04, no prazo de 

30 (trinta) dias, junto ao Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12181 Nr: 103-78.2001.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Axel Guiodani Moraes de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Triunfo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Olimpio de Souza 

Filgueiras - OAB:3849/MT

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

OAB:46353/PR, Claudio Stabile Ribeiro - OAB:OAB/MT 3.213, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 Intimo o credor para manifestar acerca da oferta de bens à penhora de 

fls. 1.257/1.261, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9355 Nr: 1708-30.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Érika Sanches Casati - OAB:9422/MT, Naiara Dias 

Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 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): JOSÉ DOMINGOS

Localidade: Rua 03, Q. 07, Casa 01, Bairro: Cohab Morumbi (B. São 

Benedito), Cidade: Diamantino-MT

Finalidade da Diligência:INTIMAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82824 Nr: 1636-23.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Detumim Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9.059 - MT, Daniele Izaura S. Cavallari Rezende - OAB:6.057/MT, 

Jackson Nicola Maiolino - OAB:MT 17.147, Patrícia Biondo - 

OAB:51.346/RS, Renata Izaura da Silva Cavallari - OAB:6507, Renata 

Izaura S. Cavallari Rezende - OAB:6057 / MT, Renata S. Cauduro 

Napuri - OAB:OAB/RS 73.380, Roberta Basso Canale - OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 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): DARCI DETUNMIM BUENO

Localidade: RUA SERINGUEIRAS Nº 153, NOVO DIAMANTINO - 

DIAMANTINO - MT

Finalidade da Diligência: PENHORA/AVALIAÇÃO/INTIMAÇÃO

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS O Excelentíssimo Senhor Raul 

Lara Leite - Juiz de Direito da Segunda Vara e Presidente do Egrégio 

Tribunal Popular Do Júri Desta Comarca De Diamantino - Estado De Mato 

Grosso, Na Forma Da Lei, Etc..... Faz saber a todos que virem o presente 

Edital de Convocação ou dele conhecimento tiverem, que em 24 de maio de 

2018 foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados, em número de 

vinte e cinco jurados titulares e 10 jurados suplentes dentre a lista geral, 

os quais servirão como Membros do Corpo de Jurados do Egrégio Tribunal 

Popular do Júri desta Comarca, na segunda Sessão Extraordinária que 

realizar-se-á a partir de 14 de junho de 2018, às 09:00 horas, nas 

dependências do Plenário da Câmara Municipal, desta cidade, sito na Av. 

Desembargador J.P.F. Mendes, em frente à ACID, Diamantino –MT.

Jurados: Titulares:

1. Antunino de Souza; 2. Delenir Queiroz;3. Leonildo José Pereira da 

Costa; 4. Maciel do Nascimento de Jesus; 5. Sonio Aramis dos Santos; 6. 

Mariane Vitorio Faria; 7. Evanio Douglas Dall´Agnol; 8. Jeffersione 

Magalhães de S. Siqueira; 9. Fatima Rupollo; 10. Brendo Dalepiane; 11. 

Jucimara Meira; 12. Vanessa Paula Gobato Borges; 13. Adriana Ines 

França de Bona; 14. Pedro de Oliveira Filho; 15. Silene Nogueira; 16. Adão 

Agripino dos Santos; 17. Josiane Antunes Silva; 18. Sara Quirino; 19. Irdes 

Inácio Arruda; 20. Jaqueline Escarabelo; 21. Maricélia Arruda; 22. Ildetônio 

Antônio Cavalcante; 23. Elis Regina Egídio; 24. Giselda Gomes Freitas; 25. 

Daniel Conegudes. Suplentes Katia Cilene Alves Tito; 2. Gustavo Dobre; 3. 

Leandra Silva; 4. Silvio JOSÉ Piran; 5. Joice Pinheiro; 6. Lucinda Mesquita; 

7. Felipe Vitorassi Cardoso; 8. Adilson Almeida do Nascimento; 9. José 

Dias da Silva; 10. Laura Dias de Barros Neta.

 Seção VIII Da Função do Jurado Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O 

alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de 

notória idoneidade. § 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos 

trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, 

credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de 

instrução. § 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa 

no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo 

com a condição econômica do jurado. Art. 437. Estão isentos do serviço 

do júri: – o Presidente da República e os Ministros de Estado; II – os 

Governadores e seus respectivos Secretários; III – os membros do 

Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras Distrital 

e Municipais; IV – os Prefeitos Municipais; V – os Magistrados e membros 

do Ministério Público e da Defensoria Pública; VI – os servidores do Poder 

Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; VII – as 

autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública; VIII – os 

militares em serviço ativo; IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos 

que requeiram sua dispensa; X – aqueles que o requererem, 

demonstrando justo impedimento. Art. 438. A recusa ao serviço do júri 

fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever 

de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos 

políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. § 1o Entende-se por 

serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, 

assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na 

Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para 

esses fins. § 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Art. 439. O exercício 

efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e 

estabelecerá presunção de idoneidade moral. Art. 440. Constitui também 

direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, preferência, em 

igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante 

concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção 

funcional ou remoção voluntária. Art. 441. Nenhum desconto será feito 

nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão 

do júri. Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer 

no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. Art. 443. 

Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente 

comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até 

o momento da chamada dos jurados. Art. 444. O jurado somente será 
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dispensado por decisão motivada do juiz presidente, consignada na ata 

dos trabalhos. Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de 

exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o 

são os juízes togados. Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, 

serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e 

escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 

deste Código. Dado e passado nesta cidade de Diamantino/MT, aos 24 

dias do mês de Maio de 2018. Eu,(Elieth Ferreira da Silva), Gestora 

Judiciária Designada, digitei, conferi. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito da 

Segunda Vara e Presidente do Tribunal do Júri

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 36299 Nr: 1142-66.2008.811.0005

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Cardoso Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimação do Patrono do Denunciado, para que fique ciente do despacho 

de fla. 950, baixo transcrito:Código n. 36299.DESPACHO-Vistos, 

etc.Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 19 de junho de 2018, às 

18h:00min.Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.Às 

providências.Diamantino/MT, 12 de abril de 2018.RAUL LARA LEITE-Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 106823 Nr: 1109-95.2016.811.0005

 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: MA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA 

- OAB:21790/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente do desarquivamento 

dos autos e se manifeste no prazo de 05 dias.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001394-37.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PEREIRA PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico que nesta data envio intimação para o patrono do requerente 

acerca do comprovante de pagamento ID 12461790

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-22.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 01/08/2018 às 10hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001652-47.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HARON ALVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILA RODRIGUES BERNINE OAB - MT12503/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON MOTA SAMPAIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001652-47.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 2.105,61; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CHEQUE]. 

Parte Autora: REQUERENTE: HARON ALVARES Parte Ré: REQUERIDO: 

EDILSON MOTA SAMPAIO Vistos, etc. 1 – Converto o julgamento em 

diligência. 2 - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de 

junho de 2018, às 09h00min. 3 - Intimem-se as partes para 

comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a ausência 

do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem resolução 

de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As partes poderão 

arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), 

devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para 

intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 – 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 04 de maio de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-80.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JANE KEILA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR OAB - MT0010777A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010206-80.2016.8.11.0005; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Parte Autora: REQUERENTE: 

JANE KEILA DE ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: GILSON DA SILVA 

Vistos, etc. 1 – Converto o julgamento em diligência. 2 - Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 04 de junho de 2018, às 16h30min. 3 - 

Intimem-se as partes para comparecimento à solenidade, consignando no 

mandado que a ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do 

processo sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 

2º). 4 – As partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) 

para cada parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão 

protocolar o rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 

9.099/95). 5 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 26 de abril 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 060/2018

O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIMO JUIZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

CONSIDERANDO a greve de âmbito nacional realizada pelos 

caminhoneiros, cujo fato tem causado desabastecimento de combustíveis 

e demais produtos em todo o território nacional;

CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor 
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Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

Desembargador Rui Ramos Ribeiro, no expediente CIA nº 

0048829-05.2018.811.0000, que recomendou aos Juízes Diretores do 

Foro das Comarcas do Estado de Mato Grosso que, diante da situação 

concreta experimentada por cada Comarca, adotem as providências 

necessárias à preservação dos direitos dos usuários do sistema da 

Justiça, cabendo aos mesmos deliberarem sobre eventual suspensão dos 

prazos processuais, desde que mantido o regular expediente forense;

CONSIDERANDO que a Comarca de Primavera do Leste-MT ainda não 

recebeu combustível suficiente para o atendimento da população, cuja 

situação causa dificuldades de locomoção das partes, testemunhas, 

advogados, etc.

RESOLVE:

I – Suspender os prazos processuais nesta Comarca na data de 

29/05/2018.

II – Comunique-se à Corregedoria-Geral da Justiça, à Presidência do 

Tribunal de Justiça deste Estado e à OAB/MT Subseção de Primavera do 

Leste.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 29 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201376 Nr: 9099-07.2017.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: GABRIEL AVILA ANDRADE DE AZEVEDO, RAFAEL 

MARTINS BADIN, JANAINA LANDER XAVIER SOUZA BADIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES R. LANGE DE PAULA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para, em 05 (cinco) dias, providenciar o 

documento solicitado pela Divisão de Arrecadação e Fiscalização do Foro 

Extraducial, conforme informação constante do procedimento CIA nº 

0710538-75.2018.8.11.0037, a seguir transcrita: "Informamos a Vossa 

Senhoria que a CERTIDÃO DA GESTORA JUDICIÁRIA NAS FOLHAS DOIS 

ANEXO DIRECIONA A GUIA 46649 PARA RESTITUIÇÃO SENDO QUE A 

GUIA CORRETA É A 11150, SOLICITAMOS RATIFICAÇÃO DA 

NUMERAÇÃO CORRETA DA GUIA.. Estes documentos se fazem 

necessário para que possamos dar continuidade com este Pedido de 

Restituição."

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003573-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

S. S. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO)

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1003573-42.2017.8.11.0037 REQUERENTE: SIRLEY SILVA GOMES, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

FLAVIA ROBERTA DA SILVA “Vistos. Redesigno o ato para o dia 

23/08/2018, às 14h30min. Proceda-se a realização de estudo psicológico 

com Flávia e a criança, vez que só foi realizado estudo social. 

Depreque-se a citação do réu e intimação para comparecimento em 

audiência, bem como a realização de estudo psicossocial a ser realizado 

com o genitor. Após a juntada dos estudos e realização de audiência, 

decidirei sobre o pedido liminar aditado nesta audiência pela parte autora, 

pois embora a criança esteja sendo privada de ver o pai (alienação 

parental), a genitora possui medidas protetivas no juízo criminal em seu 

favor, fazendo-se necessária a averiguação da capacidade psicológica 

do genitor e sua periculosidade, o que irá interferir na forma de realização 

das visitas e/ou modificação da guarda. Cumpra-se.”

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003573-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

S. S. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO)

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1003573-42.2017.8.11.0037 REQUERENTE: SIRLEY SILVA GOMES, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

FLAVIA ROBERTA DA SILVA “Vistos. Redesigno o ato para o dia 

23/08/2018, às 14h30min. Proceda-se a realização de estudo psicológico 

com Flávia e a criança, vez que só foi realizado estudo social. 

Depreque-se a citação do réu e intimação para comparecimento em 

audiência, bem como a realização de estudo psicossocial a ser realizado 

com o genitor. Após a juntada dos estudos e realização de audiência, 

decidirei sobre o pedido liminar aditado nesta audiência pela parte autora, 

pois embora a criança esteja sendo privada de ver o pai (alienação 

parental), a genitora possui medidas protetivas no juízo criminal em seu 

favor, fazendo-se necessária a averiguação da capacidade psicológica 

do genitor e sua periculosidade, o que irá interferir na forma de realização 

das visitas e/ou modificação da guarda. Cumpra-se.”

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001676-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. (REQUERENTE)

A. F. (REQUERENTE)

L. A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO)

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1001676-76.2017.8.11.0037 REQUERENTE: LUCIANA APARECIDA 

LAVERMANN, IGOR FERRARI, ALLANA FERRARI REQUERIDO: MARCIANO 

FERRARI “Vistos. Redesigno o ato para o dia 29/08/2018, às 13h30min. 

Saem as testemunhas presentes intimadas. Cumpra-se.”

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001676-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. (REQUERENTE)

A. F. (REQUERENTE)

L. A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO)

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001676-76.2017.8.11.0037 REQUERENTE: LUCIANA APARECIDA 

LAVERMANN, IGOR FERRARI, ALLANA FERRARI REQUERIDO: MARCIANO 

FERRARI “Vistos. Redesigno o ato para o dia 29/08/2018, às 13h30min. 

Saem as testemunhas presentes intimadas. Cumpra-se.”

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001676-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. (REQUERENTE)

A. F. (REQUERENTE)

L. A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO)

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1001676-76.2017.8.11.0037 REQUERENTE: LUCIANA APARECIDA 

LAVERMANN, IGOR FERRARI, ALLANA FERRARI REQUERIDO: MARCIANO 

FERRARI “Vistos. Redesigno o ato para o dia 29/08/2018, às 13h30min. 

Saem as testemunhas presentes intimadas. Cumpra-se.”

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001122-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. D. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. D. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1001122-10.2018.8.11.0037 REQUERENTE: CELY FACHIM DIAS DE 

FREITAS REQUERIDO: CARLOS ALBERTO DIAS DE FREITAS Vistos, etc. 

Recebo a inicial. No tocante ao pedido de tutela de urgência para curatela 

provisória, entendo que merece deferimento. Destaco o art. 300, do CPC: 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. A probabilidade do direito está satisfeita a 

medida que a incapacidade do(a) interditando(a) para assumir 

responsabilidades da vida civil e sua incapacidade de viver só e cuidar de 

si mesmo foram atestadas por profissional médico (ID 12014655). Assim, 

entendo que os requisitos para a concessão da antecipação da tutela 

estão atendidos, fazendo-se imperativa a concessão da tutela provisória 

pleiteada. A requerente, cônjuge do(a) interditando(a), se mostra 

legitimado(a) para interpor a medida, conforme estabelece o art. 1.177 do 

CPC: “A interdição pode ser promovida: I – pelo pai, mãe ou tutor; II - pelo 

cônjuge ou algum parente próximo; III - pelo órgão do Ministério Público.” 

Desse modo, nomeio o(a) requerente curador(a) provisório(a) do(a) 

requerido(a), o qual deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) 

dias, ficando autorizado(a), provisoriamente, a realizar os atos 

necessários para gerir e administrar os bens do(a) interditando(a), 

inclusive para fins de eventual recebimento dos benefícios a que faz jus 

junto a Institutos de Seguridade Social. Para posterior análise meritória do 

feito em decisão definitiva, determino a realização de prova técnica quanto 

à capacidade do(a) interditando(a). Para tanto, oficie-se à Secretaria de 

Saúde Municipal para que indique um médico que possa realizar a perícia 

ora determinada, no prazo de 10 (dez) dias. Após a indicação do médico, 

intime-se para que agende a data da perícia, que deverá ser incluída 

dentro de seu agendamento de consultas realizadas pelo SUS, devendo 

responder aos quesitos de praxe e aos indicados pelas partes. Intimem-se 

as partes para apresentarem quesitos no prazo de 05 (cinco) dias, caso 

ainda não o tenham feito. O laudo pericial deverá ser apresentado no 

prazo de 20 (vinte) dias, após a data da realização do exame. Além disso, 

designo audiência de entrevista para o dia 05/09/2017 às14h00min. Dê-se 

vista ao Ministério Público (art. 752, § 1o, do CPC). Cite-se. Intime-se. 

Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1002605-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. S. B. (RÉU)

J. R. B. N. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1002605-12.2017.8.11.0037 AUTOR: ALEXSANDRO BRAVIN RÉU: JOSE 

ROBERTO BRAVIN NETO, MARINILCE FARIAS DA SILVA BRAVIN Vistos 

etc. Considerando a informação constante no estudo psicológico retro, no 

sentido de que o pai estaria obstaculizando o contato da mãe com o 

menor, designo audiência de conciliação para o dia 20/09/2018, às 

15h00min., oportunidade em que será analisado o pedido liminar, caso não 

haja acordo entre as partes. Certifique-se acerca da participação das 

partes na Oficina de Pais e Filhos, caso não tenham participado, intime-os 

para a próxima. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005206-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. O. F. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. M. (REQUERIDO)

 

Intimação da Doutora Anna Paula Landim da Silva Flesch, acerca da 

audiência designada, bem como, para manifestar-se acerca da certidão 

negativa (citação do réu) do Oficial de Justiça, conforme despacho em 

anexo.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003322-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA FRANCISCA DE QUEIROZ SOUZA (REQUERENTE)

LINDALVA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO OAB - MS11098 (ADVOGADO)

CLELIO CHIESA OAB - MS5660 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1003322-24.2017.8.11.0037 (PJe) Ação Cominatória de Obrigação de 

Fazer Requerente: Iracema Francisca de Queiroz Silva Requerido: Unimed 

Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico Vistos etc. Trata-se de ação 

cominatória de obrigação de fazer proposta por Iracema Francisca de 

Queiroz Silva em face de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho 

Médico, ambos qualificados nos autos em epígrafe. Integralizada a relação 

jurídica processual, a parte autora desistiu da ação (Num.10724417), com 

aquiescência da parte contrária (Num.11183496; Num.11255022). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Inexistindo óbice legal, homologo a desistência da 
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ação, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Revogo a medida liminar. Custas 

processuais pela parte autora, nos moldes do artigo 90 do Código de 

Processo Civil. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 16 de 

maio de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001172-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERILIO VIEIRA DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1001172-70.2017.8.11.0037 (PJe) Ação de Inexistência de Débito c/c 

Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais Requerente: Erílio 

Vieria de Matos Requerido: Banco BMG S/A Vistos etc. Aduzindo 

ilegitimidade passiva, o demandado Banco BMG S/A sustenta não ser 

instituição responsável pelo negócio jurídico entabulado entre as partes 

(Num.8145085), consignando tratar-se de operação formalizada junto ao 

Banco JV Itaú BMG Consignado S/A. Espontaneamente, a instituição 

bancária Itaú BMG Consignado S/A compareceu no feito e asseverou sua 

ilegitimidade passiva, articulando que o suposto negócio jurídico teria sido 

formalizado perante o conglomerado do Banco BMG S/A. Destarte, a fim 

de elucidar questão relevante no feito, inclusive para atribuição de ônus 

processual pela ausência de juntada de documentação indispensável 

(contrato celebrado com a parte autora), determino a intimação da 

gerência do Instituto Nacional da Seguridade Social para que informe os 

dados da instituição beneficiária dos valores debitados em conta, relativos 

aos contratos indicados na inicial, em 5 (cinco) dias. Aportando a 

informação, intimem-se as partes para manifestação, em idêntico prazo. 

Em seguida, conclusos para sentença. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 16 de maio de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001223-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE SOUSA LIMA (EMBARGANTE)

MARIA APARECIDA NOVAES LIMA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDELL OLIVEIRA CASTRO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001223-81.2017.8.11.0037 (PJe) Embargos à Execução Embargantes: 

Edson de Souza Lima e Maria Aparecida Novaes Lima Embargado: Wendel 

Oliveira Neto Vistos etc. Trata-se de Embargos à Execução opostos por 

Edson de Souza Lima e Maria Aparecida Novaes Lima em face de Wendel 

Oliveira Neto, todos qualificados nos autos em epígrafe. Aduz a parte 

embargante, em síntese, haver nulidade na execução uma vez que 

pautada em título executivo constituído sem observância das disposições 

normativas. Subsidiariamente, alega vício de consentimento na 

contratação, aduzindo que não pretendia remunerar o causídico da forma 

pactuada, mas por intermédio do terceiro Alcido Nilson, que inclusive 

figurou como fiador da avença. A parte embargada, devidamente intimada, 

impugnou a defesa executiva asseverando o caráter protelatório dos 

embargos, uma vez que os pressupostos de constituição do título 

executivo extrajudicial foram regularmente preenchidos, em consonância 

com a exigência legal. Outrossim, sobre o argumento de vício de 

consentimento, arguiu trata-se de declaração frágil e infundada, uma vez 

que a própria parte admite a necessidade de constituição do causídico 

para oposição defensiva nos autos que tramitou na 3ª Vara Cível de Barra 

do Garças/MT (Num.8017095). A parte embargante deixou de impugnar a 

manifestação, bem como de manifestar-se quanto ao interesse na 

produção de provas (Num.8795587). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. A 

pretensão defensiva fundamenta-se, basicamente, na irregularidade da 

constituição do título executivo (ausência de duas testemunhas), bem 

como no vício de consentimento quanto ao interesse de entabular o 

acordo representado pelo título. No que concerne à alegação de 

irregularidade na constituição do título executivo, resta patente sua 

improcedência, pois nos termos do artigo 24, caput, da Lei nº 8.906/94, a 

decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os 

estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na 

falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação 

extrajudicial. Nessa linha de intelecção, é evidente que, diversamente dos 

demais contratos regidos pela regra do artigo 784, III, do Código de 

Processo Civil, o contrato de honorários advocatícios terá força executiva 

mesmo sem a participação de duas testemunhas, não constituindo 

discussão relevante quanto ao fato de ter integrado o bojo da procuração 

ou formalizado em apartado. Por outro lado, ressoa desarrazoada a 

arguição de vício de consentimento sem qualquer correspondência com a 

realidade fática. Isso porque, a bem da verdade, parece difícil sustentar a 

ausência de consentimento na realização do ato quando a parte poderia, 

evidentemente, contratar livremente qualquer outro causídico para a 

defesa de seu interesse. Portanto, a arguição de vício no negócio jurídico 

não se sustenta, razão porque não pode ser considerado. Isto posto, julgo 

improcedentes os embargos à execução opostos por Edson de Souza 

Lima e Maria Aparecida Novaes Lima em face de Wendel Oliveira Neto. 

Julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o embargante ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, 

especialmente pelo julgamento antecipado da lide, fato que abreviou o 

labor profissional. Certifique-se quanto ao resultado do julgamento dos 

embargos nos autos da execução correlata. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 16 de maio de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000453-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL OLIVEIRA CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDO NILSON (EXECUTADO)

EDSON DE SOUSA LIMA (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA NOVAES LIMA (EXECUTADO)

 

Em cumprimneto a decisão no Processo nº 1001223-81.2017.8.11.0037 

(PJe) ID 13089325 certifico que os Embargos foram juulgados 

improcedentes e extintos com resolução do mérito, nos termos ao art. 487, 

I, do CPC, cujo tópico final abaixo transcrito: "... Isto posto, julgo 

improcedentes os embargos à execução opostos por Edson de Souza 

Lima e Maria Aparecida Novaes Lima em face de Wendel Oliveira 

Neto.Julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o embargante ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, especialmente pelo julgamento antecipado da lide, fato que 

abreviou o labor profissional. Certifique-se quanto ao resultado do 

julgamento dos embargos nos autos da execução correlata. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo."

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004628-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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MARLIZE GUENO (AUTOR)

MARIA NATALINA GRANDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT0003504S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO FILHO SANTANA BARBOSA (RÉU)

RONIVAN SANTANA BARBOSA (RÉU)

 

Vistos etc. Nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil, a 

procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou 

particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos 

do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a 

procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual 

se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar 

declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de 

cláusula específica. A leitura do instrumento de mandato indica que o 

advogado que subscreveu o pedido de desistência não tem poderes para 

desistir. Destarte, intime-se o causídico subscritor do pedido de 

desistência para apresentar o instrumento de mandato com a outorga do 

poder respectivo, em 15 (quinze) dias, sob pena do ato não ratificado ser 

considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, 

respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos (CPC, 

art.104, §2º). Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 21 de maio de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005358-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO MAROSTICA (REQUERENTE)

NADIR BOM MAROSTICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BOM MAROSTICA OAB - PR62271 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1005358-39.2017.8.11.0037 (PJe) 

Ação de Indenização por Dano Moral Requerentes: Luiz Antônio Marostica 

e Outra Requerido: Telefônica Brasil S/A Vistos etc. Evidenciada a 

distribuição equivocada, determino o cancelamento do ato, na forma 

normativa, com as baixas pertinentes. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 21 de maio de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000457-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE ANDRESSA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000457-28.2017.8.11.0037 (PJe) Ação de Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Monique Andressa 

Ferreira de Souza Requerido: Aymoré Credito, Financiamento e 

Investimentos S/A Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

Monique Andressa Ferreira de Souza em face de Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimentos S/A, qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando a declaração de inexistência da dívida relativa ao contrato de 

financiamento firmado com a instituição de crédito, eis que já adimplido, 

com pedido de condenação ao pagamento da quantia de R$ 37.480,00 

(trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais) a título de dano moral, 

decorrente da restrição nominal formalizada mediante protesto. 

Regularmente citada, a parte requerida contestou a ação aduzindo culpa 

exclusiva da autora na ocorrência do episódio tido como danoso, pois 

deixou de adimplir o contrato voluntariamente, ensejando o protesto do 

título de crédito que, inclusive, é baixado mediante iniciativa da própria 

parte, nos termos da legislação de registro público (Num.8104028). 

Impugnação à contestação (Num.8283635). Instadas a manifestarem 

sobre interesse na produção de provas, as partes protestaram pelo 

julgamento antecipado do mérito. Formalizados os autos, vieram conclusos 

para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. A análise do mérito 

não demanda dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da economia 

e celeridade processual, julgo antecipadamente o pedido, nos moldes do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A questão controvertida 

cinge-se à responsabilidade civil da parte requerida na ocorrência do 

episódio danoso. A existência de relação negocial anterior e a respectiva 

inadimplência ao tempo e termo ajustados são pontos incontroversos. 

Outrossim, a quitação do débito e respectiva extinção obrigacional 

restaram confirmadas pela parte, configurando ponto incontroverso. A 

discussão se limita, por conseguinte, à suposta manutenção nominal 

restritiva formalizada mediante protesto de título de crédito. Sobre esse 

aspecto, a instituição de crédito requerida demonstrou ter levado o título a 

protesto quando do inadimplemento. Como é cediço, uma vez protestado o 

título, compete ao devedor postular diretamente ao Tabelionato pelo seu 

cancelamento, observadas as hipóteses de baixa consignadas na 

legislação de regência (art. 2º da Lei nº 6.690/79; art.26 da Lei nº 

9.492/97). Não há prova, por fim, da ausência de intimação regular do 

apontamento a protesto, ato de incumbência cartorária. Nesse passo, 

inexiste ilícito civil por parte da financeira demandada. Por conseguinte, 

resta afastada a configuração da responsabilidade civil e consequente 

obrigação de indenizar. Dispositivo Isso posto, julgo improcedente os 

pedidos formulados pela parte autora. Julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da 

causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, 

especialmente em razão do julgamento antecipado da lide, fato que 

abreviou o labor profissional. Mantenho a concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuaita ante a inexistência de elementos de convicção que 

evidencie a falta dos pressupostos legais para seu usufruto. Vencido o 

beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 16 de maio de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006291-12.2017.8.11.0037

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:

SPEED RACING AUTO CENTER EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1 0 0 6 2 9 1 - 1 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: SPEED RACING 

AUTO CENTER EIRELI - EPP Vistos em correição permanente. Trata-se de 

ação de busca e apreensão proposta por Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda em face de Speed Racing Auto Center Eireli, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. Antes de integralizada a relação 

jurídica processual, a parte autora desistiu da ação, noticiando pagamento 

integral extrajudicial formulado pela parte ré. Formalizados os autos, 

vieram para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Inexistindo 

óbice legal, homologo a desistência da ação, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e julgo extinto o processo 

sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Revogo a medida liminar. Baixe-se eventual medida judicial 

restritiva. Custas processuais remanescentes pela parte autora, a teor do 

disposto no artigo 90, caput, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 
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P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 21 de maio de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003667-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCELO LANGE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDIO DE OLIVEIRA NAZARIO JUNIOR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1003667-87.2017.8.11.0037 REQUERIDO: JOAO MARCELO LANGE 

REQUERENTE: ELIDIO DE OLIVEIRA NAZARIO JUNIOR Vistos em correição 

permanente. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de 

ressarcimento de danos morais proposta por João Marcelo Lange em face 

de Elidio de Oliveira Nazario Junior, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. Antes de integralizada a relação jurídica processual, a parte 

autora desistiu da ação (Id.12046766). Formalizados os autos, vieram para 

deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Inexistindo óbice legal, 

homologo a desistência da ação, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, na forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Custas processuais pela parte autora a teor do disposto no artigo 90, 

caput, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste 

(MT), 21 de maio de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002665-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. DE ANDRADE - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1002665-82.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE 

SEGURO SAUDE EXECUTADO: M. DE ANDRADE - ME Vistos etc. Nos 

termos do artigo 105 do Código de Processo Civil, a procuração geral para 

o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela 

parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto 

receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, 

transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, 

receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de 

hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. 

Destarte, intime-se o causídico subscritor da quitação (Id.11231087) para 

apresentar o instrumento de mandato com a outorga do poder respectivo, 

de forma legível, em 15 (quinze) dias, sob pena do ato não ratificado ser 

considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, 

respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos (CPC, 

art.104, §2º). Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 21 de maio de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001372-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE SANTOS DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001372-43.2018.8.11.0037 EXEQUENTE: ROSIMEIRE SANTOS DUARTE 

EXECUTADO: RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO Vistos etc. Cite-se o 

executado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art.829, caput), cientificando-o de que, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de 

embargos, oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.915), bem 

como que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do 

exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art.916). Fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor do débito, devendo o executado ser expressamente 

advertido de que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, 

o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (CPC, 

art.827, §1º). Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. 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. Concluídas as 

diligências, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 12 

de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002939-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA TEREZINHA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN ESTEFANE FERREIRA LIMA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do Processo: 

1002939-46.2017.8.11.0037 Ação de Rescisão Contratual C/C 

Reintegração de Posse C/C Reparação Por Perdas e Danos Com Pedido de 

Tutela de Urgência REQUERENTE: SANTA TEREZINHA INCORPORADORA 

DE IMOVEIS LTDA REQUERIDO: LILIAN ESTEFANE FERREIRA LIMA Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse 

c/c Reparação por Perdas e Danos proposta por Santa Terezinha 

Incorporadora de Imóveis Ltda em face de Lilian Estefane Ferreira Lima, 

ambas qualificadas nos autos em epígrafe. Antes de integralizada a 

relação jurídica processual, a parte autora desistiu da ação. Formalizados 

os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Inexistindo óbice legal, homologo a desistência da ação, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Custas processuais remanescentes pela 

parte autora a teor do disposto no artigo 90, caput, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 21 de maio de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001919-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA E CAMERA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO)

SUELEN CRISTINA VIANA CORA OAB - MT22342/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO RIBEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1001919-20.2017.8.11.0037 AUTOR: OLIVEIRA E CAMERA LTDA - ME 

RÉU: LUIZ GUSTAVO RIBEIRO Vistos etc. Nos termos do artigo 105 do 

Código de Processo Civil, a procuração geral para o foro, outorgada por 

instrumento público ou particular assinado pela parte requerida, habilita a 

advogada a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, 

confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, 

renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, 

firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, 

que devem constar de cláusula específica. A leitura do instrumento de 

mandato (procuração) indica que a advogada, Dra. Suelen Cristina Viana 

Corá, que subscreveu o acordo, não tem poderes para transigir. Destarte, 

intime-se a causídica Dra. Suelen Cristina Viana Corá para apresentar o 

instrumento de mandato com a outorga do poder respectivo, em 15 

(quinze) dias, sob pena do ato não ratificado ser considerado ineficaz 

relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo a advogada 

pelas despesas e por perdas e danos (CPC, art.104, §2º). Expirado o 

prazo, imediata conclusão. Primavera do Leste (MT), 21 de maio de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002570-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS ALVES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

J. A. DO NASCIMENTO & SANTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA FERNANDA RIVA OAB - MT22317/O (ADVOGADO)

ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA OAB - MT23565/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1002570-52.2017.8.11.0037 AUTORA: BANCO BRADESCO S.A RÉU: J.A 

DO NASCIMENTO & SANTOS LTDA - ME E OUTROS Vistos etc. Trata-se 

de ação de execução de título extrajudicial proposta por Banco Bradesco 

S/A em face de J. A. do Nascimento e Jonas Alves do Nascimento, 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do trâmite processual, as 

partes transigiram, requerendo a suspensão processual, nos termos do 

artigo 313, II, do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Traduzindo 

o procedimento composição sobre direitos passíveis de transação 

Homologo o acordo formulado entre as partes, com fulcro no artigo 200, 

caput, do Código de Processo Civil. Destarte, suspendo o curso 

processual, com fulcro no artigo 313, II, c/c artigo 922, ambos do Código 

de Processo Civil, durante o prazo concedido pelo credor para que o 

devedor cumpra voluntariamente a obrigação. Expirado o prazo, 

intimem-se as partes para prestarem informação quanto ao integral 

adimplemento da obrigação, em 10 (dez) dias. Arquive-se provisoriamente, 

sem baixa na Distribuição, com exclusão do relatório estatístico, nos 

moldes do artigo 2º do Provimento nº 10/2007 - CGJ. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 21 de maio de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001985-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDO NILSON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE RODRIGUES TORREMACHA (RÉU)

LUIZ CESAR SPERANDIO (RÉU)

ARI TORREMOCHA FIM (RÉU)

DEVANIR APARECIDA BIASE SPERANDIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1001985-97.2017.8.11.0037 A U T O R : A L C I D O N I L S O N RÉUS: ARI 

TORREMOCHA FIM E OUTROS Vistos etc. Intimem-se as partes 

interessadas na homologação do acordo para regularizarem o termo 

respectivo, mediante subscrição pelos anuentes, Sr. Fernando Henrique 

Ribas e Sra. Daiane Tedesco Ribas, em 15 (quinze) dias. Após conclusos 

para deliberação. Cumpra-se Primavera do Leste (MT), 21 de maio de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000730-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO DELFINO BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1000730-07.2017.8.11.0037 (PJe) Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Eurico Delfino 

Batista Requerido: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A 

Vistos etc. Tendo em vista a juntada de documentos (Num.10344194), 

ouça-se a parte autora, nos moldes do artigo 437, §1º, do Código de 

Processo Civil. Em seguida, conclusos para sentença. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 21 de maio de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002188-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ESFERA 5 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DO AMARAL SANTOS OAB - SP0221789A (ADVOGADO)

RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA OAB - PB11589 (ADVOGADO)

MARIANA PRADO LISBOA OAB - SP306084 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARECIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1002188-59.2017.8.11.0037 (PJe) Ação de Restituição de valor c/c 

Indenização por Dano Moral Requerente: Esfera 5 Tecnologia e 

Pagamentos S/A Requerido: Parecis Corretora de Seguros Ltda. Vistos 

etc. Nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil, a procuração 

geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado 

pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, 

exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, 

transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, 

receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de 

hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. A 

leitura dos instrumentos de mandatos (procuração e substabelecimento) 

indica que a advogada que subscreveu a petição de anuência quanto ao 

acordo (Id.12684317) não tem poderes para transigir. Destarte, intime-se a 

causídica para apresentar o instrumento de mandato com a outorga do 

poder respectivo, em 15 (quinze) dias, sob pena do ato não ratificado ser 

considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, 

respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos (CPC, 

art.104, §2º). Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 21 de maio de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000551-10.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARNES BOI BRANCO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA DA SILVA GALLINA OAB - MT14831/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL MARI & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)
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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 : 

1000551-10.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: CARNES BOI BRANCO LTDA 

EXECUTADO: ISABEL MARI & CIA LTDA - ME Vistos etc. Cientifique-se a 

parte exequente sobre a ausência de saldo para cumprimento da ordem 

de penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial anexo, 

intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens passíveis de penhora em 15 

(quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da execução, 

nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil. Às 

providências. Primavera do Leste (MT), 23 de maio de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005163-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BIAVATTI TRANSPORTES DE DIESEL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT0009373A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO ANDRADE (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 : 

1005163-54.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BIAVATTI TRANSPORTES DE 

DIESEL LTDA EXECUTADO: EDSON APARECIDO ANDRADE Vistos etc. 

Penhore-se, consoante postulado pela parte credora (Id 12709973), 

efetuando as intimações pertinentes, na forma normativa. Intime-se o 

cônjuge do executado (CPC, art.842). Ato contínuo, avaliem-se os bens, 

no prazo de 10 (dez) dias, ciente o oficial de justiça de que o ato constará 

de vistoria e laudo, devendo, em qualquer hipótese, especificar: I - o bem, 

com as suas características, e o estado em que se encontra; II - o valor do 

bem (CPC, art.872). Apresentado o laudo, intimem-se as partes, na forma 

normativa, para manifestação, facultando-lhes impugnação fundamentada, 

em 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento. Realizadas a 

penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação dos 

bens (CPC, art.875). Em cumprimento ao disposto no artigo 1.058 da 

CNGC, intime-se o credor para que se manifeste sobre os meios que 

pretende sejam utilizados: I – adjudicação; II – alienação por iniciativa 

própria; III – alienação por meio de corretor credenciado perante a 

autoridade judiciária; IV – alienação em hasta pública; V – alienação por 

meio de leiloeiro público, via “web” ou presencial; VI – usufruto de bem 

móvel ou imóvel. Sem embargo da providência, requisitem-se, desde já, as 

certidões mencionadas no artigo 1.083 da CNGC. Certificada a existência 

de ônus reais registrados, intime-se a parte exequente para cumprir o 

disposto no artigo 799, I, do Código de Processo Civil. Concluídas as 

diligências, imediata conclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 24 de maio de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002253-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BIAVATTI TRANSPORTES DE DIESEL LTDA (AUTOR)

BIAVATTI & CIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. J. MACHNIC EIRELI - EPP (RÉU)

JOAO AVERSON MACHNIC (RÉU)

J A MACHNIC - EPP (RÉU)

VERA LUCIA DE ALMEIDA - EPP (RÉU)

 

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 13375493.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006278-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLERIS RAVANELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE CASTRO OAB - MT20442/O (ADVOGADO)

DIOGO LUIS BERTICELLI OAB - MT21675/O (ADVOGADO)

RAFAEL DA ROSA KLEIN OAB - MT21959/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA CLARO ALLAGE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006278-13.2017.8.11.0037. 

AUTOR: ANA CLERIS RAVANELLO RÉU: MARISTELA CLARO ALLAGE 

Vistos etc. Trata-se de ação de despejo proposta por Espólio de 

Antoninho Ravanello, qualificado nos autos, em face de Maristela Claro 

Allage, igualmente qualificada nos autos em epígrafe. A pretensão material 

fundamenta-se na falta de pagamento de aluguéis, totalizando o valor de 

R$415.011,79 (quatrocentos e quinze mil, onze reais e setenta e nove 

centavos), estando o contrato locatício desprovido de qualquer das 

garantias previstas no artigo 37 da Lei nº 8.245/91. A parte autora 

postulou pela concessão da medida liminar, oferendo caução, na forma do 

artigo 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91. A petição inicial foi instruída com o 

contrato de aluguel. Portanto, configurada a hipótese legal de despejo (Lei 

nº 8.245/91, art. 59, §1º, IX), concedo a medida liminar para desocupação 

em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária, 

mediante prévia prestação de caução no valor equivalente a 3 (três) 

meses de aluguel. Nos moldes do §3º do artigo 59 da Lei nº 8.245/91, 

poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de 

desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a 

desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito 

judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista 

no inciso II do art. 62. Cite-se a locatária para responder ao pedido de 

rescisão do contrato e de cobrança de aluguéis. Sem prejuízo do 

cumprimento da medida liminar, remetam-se os autos ao Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a ré para comparecer à audiência designada, 

com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado 

nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se 

não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 

24 de maio de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005604-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELEN RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000908-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO PALMEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

OCTHAVIO AUGUSTTO POLATO E PALMEIRA OAB - 627.854.001-00 
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(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RODRIGUES DA CUNHA (RÉU)

SANTA INES SEMENTES LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS OAB - MT4112 (ADVOGADO)

 

Diante do requerimento contido no Id. 13433458, redesigna-se a audiência 

de conciliação para o dia 11 de julho de 2018, às 17h15min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) 

constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Outrossim, intimo 

o(a) advogado(a) da parte autora para manifestar-se quanto a informação 

contida no A.R. juntado no Id. 12831447. Primavera do Leste-MT, 29 de 

maio de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000180-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEMMER SOUSA QUEIROZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

José Sebastião de Campos Sobrinho OAB - MT0006203A (ADVOGADO)

 

Diante da informação e requerimento contidos no Id. 13434436, cancelo a 

oralidade de conciliação designada. Outrossim, intimo as partes para 

apresentarem nos autos o acordo mencionado. Prazo: 30 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 33036 Nr: 1244-94.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIZ DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SILLAS LACERDA - 

OAB:MT/4454-A, TAKECHI IUASSE - OAB:MT/8.113-A

 Certifico que, nesta data, foi realizada pesquisa de bens do executado no 

sistema INFOJUD, sendo os documentos arquivados em pasta própria.

Intimo a parte exequente para manifestar-se, requerendo o que entender 

oportuno. Prazo: 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 33036 Nr: 1244-94.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIZ DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SILLAS LACERDA - 

OAB:MT/4454-A, TAKECHI IUASSE - OAB:MT/8.113-A

 Processo nº 1244-94.2005.811.0014 (Código 33036)Ação de 

Cumprimento de SentençaExequente: Nelson Manoel JúniorExecutado: 

Sérgio Luiz da Silva FilhoVistos em correição permanente.Trata-se de 

requerimento de requisição de informações econômico-fiscais da parte 

executada, sob o fundamento de que referido documento é imprescindível 

para a localização de bens passíveis de penhora.A assertiva é pertinente, 

eis que o pleito executório encontra-se obstaculizado em razão da 

ausência de localização de bens penhoráveis.Assim, diante da total 

impossibilidade da parte exequente obter, extrajudicialmente, informações 

sobre a existência de outros bens ou rendas em nomes dos devedores, é 

necessária a pronta intervenção judicial Juiz da execução, de informações 

à Receita Federal, face ao interesse da justiça na realização da penhora” 

(Resp n° 161.296/RS, Rel. Peçanha Martins, DJU 08.05.2000).Destarte, 

autorizo a requisição de informações à Receita Federal, na forma 

postulada (fls.240/241), via sistema INFOJUD.Aportando a resposta 

respectiva, arquive-se em local reservado, em pasta própria, física ou 

eletrônica, cientificando-se a parte exequente de seu conteúdo e 

certificando no processo essa ocorrência, nos termos do artigo 477 da 

CNGC.Decorridos 6 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 

informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 

por incineração ou processo equivalente, na forma do §2º do artigo 477 

da CNGC. Concluídas as diligências, intime-se a parte exequente para 

indicar bens passíveis de penhora, em 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento provisório.Inexistindo pagamento no tríduo legal, inclua-se o 

nome do executado em cadastros de inadimplentes (CPC, art.782, §3º c/c 

§5º).Intime-se. Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 06 de março de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 100016 Nr: 7806-46.2010.811.0037

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:MT 12.090-A, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:MT 16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para se manifestar-se acerca dos endereços 

localizados através de pesquisa aos sistemas disponibilizados por 

convênio, conforme comprovantes anexos. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 74248 Nr: 6567-07.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 Intimo a parte autora para comprovar a distribuição da Carta Precatória 

retirada, pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 168300 Nr: 4366-32.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL ORLANDO GLAESER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN LUIS GOMES MENDONÇA 

- OAB:MT/ 22597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data intimo o Advogado do requerente para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 24549 Nr: 1202-16.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSEI APARECIDO SCHLOTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça na zona 01 e outra na zona 03, cuja guia de arrecadação deverá 

ser apresentada nos autos, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 176917 Nr: 8995-49.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ COSTA, SÉRGIO LUIZ COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anthony Daniel de Campos 

Rodrigues - OAB:OAB-MT 24.184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:MT 9.172, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Processo nº 8995-49.2016.811.0037 (Código 176917)

Ação Cominatória de Obrigação de Fazer

Requerente: Luiz Costa

Requerida: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Vistos etc.

A última avaliação médica denota que o autor, embora necessite de 

cuidador, não é elegível para tratamento domiciliar via home care. Logo, 

não há viabilidade de majoração da abrangência da medida liminar, a qual 

está mantida nos exatos termos em que foi prolatada, até ulterior 

deliberação judicial.

A controvérsia deve ser solvida pela perícia judicial, a ser realizada no 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias, com as intimações pertinentes.

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência.

Primavera do Leste (MT), 24 de maio de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 160582 Nr: 652-64.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIRIA SOARES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de quinze dias, requerendo o que entenderem de 

direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000818-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA ESTREITO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ANTONIO STUANI OAB - MT6116/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROFUTURA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 

(EMBARGADO)

GFN AGRICOLA E PARTICIPACOES S.A. (EMBARGADO)

AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO OAB - MT14073/O (ADVOGADO)

 

Certifico que ambas as partes peticionaram informando o desinteresse na 

realização de audiência de conciliação, deste modo, a audiência 

designada para o dia 07/06/2018, às 17hs fica cancelada, devendo as 

partes requererem o que de direito, no prazo legal.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125368 Nr: 7939-83.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OSMAR DOS SANTOS CRESPANI (ESPÓLIO), 

JOÃO FELIPE SUCOLOTTI CRESPANI, PERCI TOMAZI DALLA NORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALFREDO DE 

OLIVEIRA WOYDA, para devolução dos autos nº 7939-83.2013.811.0037, 

Protocolo 125368, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 130303 Nr: 2962-14.2014.811.0037

 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: JOANA ALVES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz o julga IMPROCEDENTE a 

apresente ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Sucumbente, condena-se a parte autora ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que se fixa em R$ 

1.000,00 (mil reais), em consonância com o artigo 85, parágrafo 8°, do 

Código de Processo Civil, em vista do trabalho realizado e pelo período de 

tramitação da demanda, restando suspensa a exigibilidade por litigar sob a 

égide da assistência judiciária gratuita (artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil). Com o transito em julgado da sentença, certifique-se e 

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.: 124699 Nr: 7268-60.2013.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFRIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIUS MURARI MOTTA 

- OAB:OAB/MT 14.962, JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:MT-9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 (...)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 
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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 noticiada pelo requerente referente à empresa 

requerida 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.: 16942 Nr: 2040-27.2001.811.0037

 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: GILMAR MASCHIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CARMO DE 

MORAES - OAB:12061/GO, ELCIO DIONIZIO DA COSTA - 

OAB:18982/GO, MARCOS HERINGER - OAB:MT/5280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Gilmar Maschio contra 

Banco John Deere S/A, ambos qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo, para tanto requerem a homologação e 

suspensão da ação até o integral cumprimento da transação (p.467/468).

À p.463/464 as partes informam que o acordo realizado foi integralmente 

cumprido e requerem a extinção do feito.

É o breve relato. Decide-se.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo 

entabulado pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

 Diante do exposto, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz julga 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso 

II, do novo CPC.

Sem custas e taxas judiciarias, uma vez que o autor é beneficiário da 

justiça gratuita (p.83/84).

Honorários como convencionado entre as partes.

Com o trânsito em julgado desta e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 120009 Nr: 2470-56.2013.811.0037

 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: ELI PADILHA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17.298-A

 Visto,

 Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos infringentes 

proposto pelo requerente (p.182/184) e pelo requerido (p.191/197) com 

fulcro no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, contra 

sentença de p.178/181, alegando omissão e contradição.

 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 as partes requerente e requerido almejam 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 rejeitam-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.: 143613 Nr: 1447-07.2015.811.0037

 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: ROBERTO ZANONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVSPRAY COMERCIO E SERVIÇOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENNYNK FERNANDO PRATES - 

OAB:MT 20967-O, Willian Ricardo Mello Zanoni - OAB:OAB/PR 66404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 Considerando o oficio de p.88, remeta-se o presente feito ao Juízo da 

Segunda Vara Cível desta comarca para efetivo apensamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 139362 Nr: 9886-41.2014.811.0037

 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: JORGE DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 Visto,

 Considerando o pedido do requerido de p.67, nos termos do artigo 357, 

§3°, do Código de Processo Civil, designa-se audiência de saneamento do 

feito para fixar os pontos controvertidos, para o dia 03/10/2018, as 

16h00min, a ser realizada por este juízo.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

 Após, cumpra-se integralmente a decisão de p.65.

Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004790-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN ELTON ELIAS VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1004790-23.2017.8.11.0037 AUTOR: 

JOHN ELTON ELIAS VIEIRA RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no 

prazo legal impugnar a contestação. Primavera do Leste,29 de maio de 

2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 102 de 685



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004819-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOICE PERES BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1004819-73.2017.8.11.0037 AUTOR: 

MARIA JOICE PERES BATISTA RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no 

prazo legal impugnar a contestação. Primavera do Leste,29 de maio de 

2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004910-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTIMARIA VIEIRA REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1004910-66.2017.8.11.0037 AUTOR: 

ANTIMARIA VIEIRA REZENDE RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no 

prazo legal impugnar a contestação. Primavera do Leste,29 de maio de 

2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004563-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MARTINS MARCHETI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1004563-33.2017.8.11.0037 AUTOR: 

LUCIENE MARTINS MARCHETI RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no 

prazo legal impugnar a contestação. Primavera do Leste,29 de maio de 

2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006024-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVELINE GAIL CALIXTO OAB - MT13476/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1006024-40.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: PATRICIA GUIMARAES REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Nos termos da legislação vigente e do provimento 

nº 56/2007- CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

requerente para no prazo legal impugnar a contestação. Primavera do 

Leste,29 de maio de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005994-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALCYONE DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVELINE GAIL CALIXTO OAB - MT13476/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1005994-05.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: ALCYONE DE SOUZA RIBEIRO REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Nos termos da legislação vigente e do provimento 

nº 56/2007- CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

requerente para no prazo legal impugnar a contestação. Primavera do 

Leste,29 de maio de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000725-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000725-48.2018.8.11.0037 

REQUERENTE: REGINALDO DIAS DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Nos termos da legislação vigente e do 

provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a requerente para no prazo legal impugnar a contestação. 

Primavera do Leste,29 de maio de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor 

(a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003096-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003096-82.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: JOAO VIEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por JOÃO VIEIRA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser diagnosticado com 

fratura de outros dedos, espondilose com radiculopatia, transtorno dos 

discos cervicais, rigidez articular não classificada em outra parte, bem 

como traumatismo de nervos múltiplos, que lhe incapacita para o labor. 

Sustenta que requereu a concessão de auxílio doença junto ao INSS, cujo 

pedido foi indeferido. Com tais razões, busca provimento jurisdicional para 

que seja obrigado ao requerido lhe fornecer o benefício de auxílio-doença, 

bem como, ao final, seja-lhe convertido em aposentadoria por invalidez. É 

o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a Tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prevê: “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”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. No caso que se analisa, todavia, não 

se pode inferir haver o requerente demonstrado, à via estreita de 

cognição sumária, condições aptas a satisfazer os requisitos 

concessores do provimento jurisdicional antecipado, eis que, inobstante 

os atestados médicos particulares carreados aos autos, estes 

constituem-se em indícios, elementos aptos a informar superficialmente 

seu estado de saúde, sem configurar-se em substrato indiscutível, tal qual 
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poderia sê-lo um laudo pericial que atestasse suas condições de 

sanidade. Nesta senda, tem-se, ainda, que não comprovou, outrossim, o 

risco ao resultado útil do processo se não concedida a antecipação de 

tutela conforme postulada, mormente porquanto não demonstrou de 

maneira prévia a probabilidade de seu direito, tampouco eventual perigo de 

dano. Oportuno e imperioso salientar, outrossim, que para almejar o 

benefício, há necessidade de comprovar mediante laudo pericial, 

atestando a incapacidade temporária ou permanente para o exercício de 

atividades habituais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERICIA JUDICIAL REALIZADA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA 

COMPROVADA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. O benefício de auxílio 

doença é devido em razão da incapacidade temporária, enquanto 

permanecer a inabilidade do segurado para o exercício de suas atividades 

habituais (art.59 da Lei 8213/91), havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido em lei. 2. Demonstrada nos autos - através de 

laudo médico oficial - a incapacidade temporária da segurada, é devido o 

auxílio-doença. 3. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só 

vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo 

Conselho da Justiça Federal, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do 

TRF - 1ª Região).4. Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a 

contar da citação até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando 

incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de 

juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente 

venha a ser estabelecido -, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação.5. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.6. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das 

custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que 

ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em 

se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, 

inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. Apelação do INSS e 

remessa providas em parte. AC 2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO 

CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA 

FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) 

SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 28/05/2012.” (grifei e negritei). Diante 

das alegações, embora haja nos autos atestado médico, não resta 

demonstrado de forma patente a incapacidade da parte requerente para o 

labor, bem como a inexistência de recursos próprios e da sua família para 

prover a sua subsistência, razão pela qual INDEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA PLEITEADA. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a 

presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), 

com as advertências legais. Por sua vez, havendo preliminares, fato 

impeditivo ou modificativo do direito alegado em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Em razão 

da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o médico 

Dr. Leonardo Lotufo Bussiki, Ortopedista, com endereço à Avenida 

Professora Tereza Lobo, nº 60, AP n. 1001, Bairro ALVORADA, 

Cuiabá/MT, telefones: 65-3054-7075 e 65-9-8100-1090, e-mail: 

leo_bussiki@yahoo.com, para realização da perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia. Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita. Oficie-se à Agência local do INSS desta comarca, solicitando, no 

prazo de 20 (vinte) dias, o envio da decisão respaldada com informações 

sobre os motivos do indeferimento administrativo do benefício pleiteado. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de maio de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003428-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003428-49.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: JOAO PEREIRA RAMOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA 

POR IDADE HÍBRIDA ajuizada por JOÃO PEREIRA RAMOS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo 

a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de se 

registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a sistemática normativa vigente, é cediço que a tutela provisória se divide 

em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. 

A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que prevê: “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”. Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo códex, que dispõe acerca do 

pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando 

um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão 

da antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, 

a prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, embora 

haja início de prova material, não há prova cabal do direito da parte 

requerente a receber o benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução, a qual 

designo para o dia 14/08/2018 às 15:30. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas 

ao ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo. 

Ressalto que as testemunhas que residirem fora desta Comarca deverão 

ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. 

Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o 

pedido da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 24 de maio de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002714-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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NILMA FELIX ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002714-89.2018.8.11.0037; 

Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[CONCESSÃO]. Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ou APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por NILMA 

FÉLIX ALVES DE ARAUJO em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, ser portadora de doenças na coluna vertebral, joelhos e ombros, 

impedindo-a de trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de 

se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “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”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do 

novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

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

resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos pressupostos, 

que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. Por 

sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito 

alegado em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal. Em razão da suposta patologia que está 

acometida a parte autora, nomeio o Dr. Leonardo Lotufo Bussiki – 

Ortopedista, AV PROF TEREZA LOBO, 60, AP n. 1001, Bairro ALVORADA, 

Cuiabá/MT. Telefones: 65-3054-7075 e 65-981001090. E-mail: 

leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, intimem-se 

as partes para manifestação. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de maio 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000997-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEO NUNES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000997-42.2018.8.11.0037 EMBARGANTE: LEO NUNES EMBARGADO: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Primeiramente, proceda-se à 

associação do feito aos autos principais de execução fiscal. Compulsando 

detidamente o feito, verifico que a parte requerente pugnou pelo 

deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, nada 

comprovou. Dessa forma, intime-se o patrono da parte requerente para 

comprovar a miserabilidade alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

recolher as custas devidas, no prazo de 30 (trinta) dias, em consonância 

com o disposto no artigo 456, §1º, da CNGC. Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias in albis, intime-se a parte requerente, pessoalmente, para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil e o Provimento nº 43/2014-CGJ. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 27 de fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127786 Nr: 739-88.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON FERNANDO FAVARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058

 Processo nº: 739-88.2014.811.0037 (Código 127786)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 24 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126822 Nr: 9352-34.2013.811.0037

 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: JOYSSE VIRGINIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº: 9352-34.2013.811.0037 (Código 126822)

Vistos.

Trata-se de pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por JOYSSE 

VIRGÍNIA DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

todos qualificados nos autos.

À fl. 152, certidão de decurso de prazo para o executado manifestar-se 

acerca dos cálculos apresentados pelo exequente.

Às fls. 173/176, a parte exequente apontou que a petição de fls. 155/171 

interposta pelo executado é intempestiva, pugnando pela desconsideração 

do pedido.

É o breve relato.

Decido.

Analisando os autos, verifico que assiste razão ao exequente, desse 

modo que a petição de fls. 155/171 é intempestiva.

Destarte, proceda-se o desentranhamento da petição, entregando-o ao 

seu subscritor, mediante recibo nos autos.

Após, tendo em vista a inércia da parte requerida, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela parte exequente à fl. 147.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme cálculo apresentado à fl. 147.

Após, providencie-se o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 24 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127786 Nr: 739-88.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON FERNANDO FAVARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058

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

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos vertidos na exceção de pré-executividade.Condeno a parte 

excipiente ao pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de 

condenar em honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie (STJ, 

EREsp 1.048.043/SP, 29/06/2009; STJ, AgRg no REsp 1.196.651/MG, 

30/11/2011).Com o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, 

trazendo aos autos cálculo atualizado de seu crédito.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Primavera do Leste/MT, 06 de 

novembro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127786 Nr: 739-88.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON FERNANDO FAVARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000681-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BEZERRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000681-63.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ANTONIO BEZERRA DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Recebo o recurso interposto pela parte 

autora por intermédio da Defensoria Pública, visto que tempestivo, já que a 

intimação da sentença ocorreu em 21.04.2018 (vide aba expedientes), 

tendo o recurso sido apresentado em 17.05.2018, data limite, portanto, 

dentro do prazo legal. Dispensado o preparo, por se tratar de beneficiário 

da justiça gratuita. O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se 

o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE OS 

RECORRIDOS PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas 

as contrarrazões e não havendo a interposição de outros recursos, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 29 de maio de 2017. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002925-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002925-28.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ROGERIO LEITE REQUERIDO: 

CIELO S.A. Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por dano moral com pedido de antecipação de tutela de 

urgência pleiteado por Rogerio Leite em face de Cielo S.A, pelos fatos e 

fundamentos narrados. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação 

designada para o dia 25/09/2018, às 07h40min ficando a parte ciente de 

que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega 

na petição inicial que o requerente foi impedido de adquirir crédito em 

determinado estabelecimento financeiro motivado pela restrição comercial 

em seu nome no valor de R$960,07(novecentos e sessenta reais e sete 

centavos), incluído pela requerida em 12/04/2016. O autor aponta que 

desconhece tal restrição, tendo em vista que não recebeu qualquer 

notificação a respeito. Assevera que no ano de 2015, foi negativado pela 

requerida em decorrência do débito na importância de R$100,00(cem 

reais) que já foi quitado e até o momento não houve a exclusão da 

negativação. Por fim, o requerente pretende a antecipação de tutela de 

urgência para determinar a imediata exclusão de seu nome perante os 

órgãos de cadastro e restrição ao crédito, até o deslinde final desta ação. 

É o relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes 

documentos: Extrato da Negativação (id. n°13095595) e demais 

documentos indispensáveis a propositura desta ação. Inicialmente, verifico 

que o débito equivale ao valor de R$960,07(novecentos e sessenta reais 
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e sete centavos) que está vinculado ao contrato n°1061095700, ou seja, 

distinto do contrato no valor de R$100,00(cem reais), sob o número 

5002288-1. Em que pesem os fundamentos da autora e analisando os 

documentos compreendidos nos autos sobre a existência de relação 

contratual entre as partes, tal sustentação se afigura frágil para a 

convicção do deferimento da medida liminar frente a existência ou não da 

relação negocial. Assim, não vejo presente, no momento, a probabilidade 

do direito invocado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Declaro a conexão entre os autos 1002925-28.2018.8.11.0037 e 

1002923-58.2018.8.11.0037, visto que trata de mesmo autor e os fatos 

são semelhantes, de forma que a união para julgamento simultâneo 

propicia uma análise mais abrangente da situação, evitando, inclusive, 

decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade e concentração dos 

autos processuais. Primavera do Leste-MT, 24 de maio de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002923-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002923-58.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ROGERIO LEITE REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Trata-se da ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por dano moral com pedido de 

antecipação de tutela de urgência pleiteado por Rogério Leite em face de 

Banco Bradesco S/A, pelos fatos e fundamentos narrados. Designe-se 

audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá 

contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e 

por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser consignado no mandado que não havendo 

contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam argüidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Dos 

Fatos. Alega na petição inicial que o requerente foi impedido de adquirir 

crédito em determinado estabelecimento financeiro motivado pela restrição 

comercial em seu nome no valor de R$317,13(trezentos e dezessete reais 

e trezes centavos), incluído pela requerida em 19/06/2015. O autor aponta 

que desconhece tal restrição, tendo em vista que não recebeu qualquer 

notificação a respeito. Assevera que no ano de 2014, foi negativado pela 

requerida em decorrência do débito na importância de 

R$544,50(quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) que 

já foi quitado e até o momento não houve a exclusão da negativação. Por 

fim, o requerente pretende a antecipação de tutela de urgência para 

determinar a imediata exclusão de seu nome perante os órgãos de 

cadastro e restrição ao crédito, até o deslinde final desta ação. É o relato. 

Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes documentos: 

Extrato da Negativação (id. n°13094967) e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. Inicialmente, verifico que o débito 

equivale ao valor de R$317,13(trezentos e dezessete reais e treze 

centavos) que está vinculado ao contrato n°878570731000072CT, ou seja, 

distinto do contrato que o reclamante afirma na inicial já ter adimplido, no 

valor de R$544,50(quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta 

centavos), sob o número 0002981140, cujo comprovante não juntou. Em 

que pesem os fundamentos do autor e analisando os documentos 

compreendidos nos autos sobre a existência de relação contratual entre 

as partes, tal sustentação se afigura frágil para a convicção do 

deferimento da medida liminar frente a existência ou não da relação 

negocial. Assim, não vejo presente, no momento, a probabilidade do direito 

invocado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Declaro a 

conexão  en t re  os  au tos  1002925 -28 .2018 .8 .11 .0037  e 

1002923-58.2018.8.11.0037, visto que trata de mesmo autor e os fatos 

são semelhantes, de forma que a união para julgamento simultâneo 

propicia uma análise mais abrangente da situação, evitando, inclusive, 

decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade e concentração dos 

autos processuais. Primavera do Leste-MT, 24 de maio de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011400-19.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011400-19.2016.8.11.0037 Reclamante: MARIANA FERREIRA DA SILVA 

Reclamada: VIVO S.A Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de Embargos de 

Declaração interposto pela parte reclamada tendo em vista 

descontentamento com decisão que denegou a Concessão da Justiça 

Gratuita, visto que incompatível com a prática de postulação temerária 

apurada nos presentes autos. Expõe a embargante que este Juízo foi 

omisso, que não apontou o fundamentado da real motivação que privou a 

parte Embargante dos atos processuais. A parte embargante além de não 

recolher custas não comprovou a hipossuficiência em tempo hábil. Em 

atenção a Lei nº 1.060/50, deve o requerente comprovar a sua situação 

de miserabilidade, o que não restou cumprido nos autos, senão vejamos 

decisão condizente com o entendimento deste Juizo: “Tribunal de Justiça 

de São Paulo TJ-SP - Apelação : APL484351220118260554 SP 

0048435-12.2011.8.26.0554 - A Lei nº 1.060/50 não exige a miserabilidade 

absoluta do beneficiário, porém deve ser demonstrada a hipossuficiência 

financeira para concessão do benefício da justiça gratuita - Alegações 

incontroversas de que o apelante é empresário, dono de duas empresas - 

Afirmações não provadas de que as empresas não teriam funcionários, 

bem como que teriam sido abertas apenas para que o apelante, não 

ficasse na informalidade - Não demonstrada insuficiência de recursos 

para arcar com as custas e despesas processuais - Ônus que incumbia 

ao apelante - Inteligência do art. 333, I e II - Sentença de procedência 

mantida - Recurso desprovido. Desta forma, tenho pela manutenção da 

sentença atacada por todos os seus fundamentos.” Diante do exposto, e 

com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de Processo Civil, 

rejeito os Embargos de Declaração opostos, ante a falta de contradição, 

omissão e obscuridade da sentença. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 18 de maio de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 18 de maio de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011345-68.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA LEOPOLDINA PINHEIRO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011345-68.2016.8.11.0037 Reclamante: FABIANA LEOPOLDINA 

PINHEIRO SOARES Reclamada: BANCO BRADESCO S.A Vistos e etc, 

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pela parte 

reclamada tendo em vista descontentamento com decisão que denegou a 

Concessão da Justiça Gratuita, visto que incompatível com a prática de 

postulação temerária apurada nos presentes autos. Expõe a embargante 

que este Juízo foi omisso, que não apontou o fundamentado da real 

motivação que privou a parte Embargante dos atos processuais. A parte 

embargante além de não recolher custas não comprovou a 

hipossuficiência em tempo hábil. Em atenção a Lei nº 1.060/50, deve o 

requerente comprovar a sua situação de miserabilidade, o que não restou 

cumprido nos autos, senão vejamos decisão condizente com o 

entendimento deste Juizo: “Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - 

Apelação : APL484351220118260554 SP 0048435-12.2011.8.26.0554 - A 

Lei nº 1.060/50 não exige a miserabilidade absoluta do beneficiário, porém 

deve ser demonstrada a hipossuficiência financeira para concessão do 

benefício da justiça gratuita - Alegações incontroversas de que o apelante 

é empresário, dono de duas empresas - Afirmações não provadas de que 

as empresas não teriam funcionários, bem como que teriam sido abertas 

apenas para que o apelante, não ficasse na informalidade - Não 

demonstrada insuficiência de recursos para arcar com as custas e 

despesas processuais - Ônus que incumbia ao apelante - Inteligência do 

art. 333, I e II - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido. 

Desta forma, tenho pela manutenção da sentença atacada por todos os 

seus fundamentos.” Diante do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e 

III do Novo Código de Processo Civil, rejeito os Embargos de Declaração 

opostos, ante a falta de contradição, omissão e obscuridade da sentença. 

À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 18 de maio de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 18 de maio de 

2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011370-81.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIEL PINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011370-81.2016.8.11.0037 Reclamante: ANTONIEL PINHO DA SILVA 

Reclamada: VIVO S.A Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de Embargos de 

Declaração interposto pela parte reclamada tendo em vista 

descontentamento com decisão que denegou a Concessão da Justiça 

Gratuita, visto que incompatível com a prática de postulação temerária 

apurada nos presentes autos. Expõe a embargante que este Juízo foi 

omisso, que não apontou o fundamentado da real motivação que privou a 

parte Embargante dos atos processuais. A parte embargante além de não 

recolher custas não comprovou a hipossuficiência em tempo hábil. Em 

atenção a Lei nº 1.060/50, deve o requerente comprovar a sua situação 

de miserabilidade, o que não restou cumprido nos autos, senão vejamos 

decisão condizente com o entendimento deste Juizo: “Tribunal de Justiça 

de São Paulo TJ-SP - Apelação : APL484351220118260554 SP 

0048435-12.2011.8.26.0554 - A Lei nº 1.060/50 não exige a miserabilidade 

absoluta do beneficiário, porém deve ser demonstrada a hipossuficiência 

financeira para concessão do benefício da justiça gratuita - Alegações 

incontroversas de que o apelante é empresário, dono de duas empresas - 

Afirmações não provadas de que as empresas não teriam funcionários, 

bem como que teriam sido abertas apenas para que o apelante, não 

ficasse na informalidade - Não demonstrada insuficiência de recursos 

para arcar com as custas e despesas processuais - Ônus que incumbia 

ao apelante - Inteligência do art. 333, I e II - Sentença de procedência 

mantida - Recurso desprovido. Desta forma, tenho pela manutenção da 

sentença atacada por todos os seus fundamentos.” Diante do exposto, e 

com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de Processo Civil, 

rejeito os Embargos de Declaração opostos, ante a falta de contradição, 

omissão e obscuridade da sentença. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 18 de maio de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 18 de maio de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011356-97.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SILVIO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011356-97.2016.8.11.0037 Reclamante: ROBERTO SILVIO GOMES DE 

OLIVEIRA Reclamada: BANCO BRADESCO S.A Vistos e etc, Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

recurso de Embargos de Declaração interposto pela parte reclamada 

tendo em vista descontentamento com decisão que denegou a Concessão 

da Justiça Gratuita, visto que incompatível com a prática de postulação 

temerária apurada nos presentes autos. Expõe a embargante que este 

Juízo foi omisso, que não apontou o fundamentado da real motivação que 

privou a parte Embargante dos atos processuais. A parte embargante 

além de não recolher custas não comprovou a hipossuficiência em tempo 

hábil. Em atenção a Lei nº 1.060/50, deve o requerente comprovar a sua 

situação de miserabilidade, o que não restou cumprido nos autos, senão 

vejamos decisão condizente com o entendimento deste Juizo: “Tribunal de 

Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação : APL484351220118260554 SP 

0048435-12.2011.8.26.0554 - A Lei nº 1.060/50 não exige a miserabilidade 

absoluta do beneficiário, porém deve ser demonstrada a hipossuficiência 

financeira para concessão do benefício da justiça gratuita - Alegações 

incontroversas de que o apelante é empresário, dono de duas empresas - 

Afirmações não provadas de que as empresas não teriam funcionários, 

bem como que teriam sido abertas apenas para que o apelante, não 

ficasse na informalidade - Não demonstrada insuficiência de recursos 

para arcar com as custas e despesas processuais - Ônus que incumbia 

ao apelante - Inteligência do art. 333, I e II - Sentença de procedência 

mantida - Recurso desprovido. Desta forma, tenho pela manutenção da 

sentença atacada por todos os seus fundamentos.” Diante do exposto, e 

com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de Processo Civil, 

rejeito os Embargos de Declaração opostos, ante a falta de contradição, 

omissão e obscuridade da sentença. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 18 de maio de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 
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Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 18 de maio de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012007-32.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON RICARDO SOBRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8012007-32.2016.8.11.0037 Reclamante: JEFFERSON RICARDO SOBRAL 

Reclamada: VIVO S.A Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de Embargos de 

Declaração interposto pela parte reclamada tendo em vista 

descontentamento com decisão que denegou a Concessão da Justiça 

Gratuita, visto que incompatível com a prática de postulação temerária 

apurada nos presentes autos. Expõe a embargante que este Juízo foi 

omisso, que não apontou o fundamentado da real motivação que privou a 

parte Embargante dos atos processuais. A parte embargante além de não 

recolher custas não comprovou a hipossuficiência em tempo hábil. Em 

atenção a Lei nº 1.060/50, deve o requerente comprovar a sua situação 

de miserabilidade, o que não restou cumprido nos autos, senão vejamos 

decisão condizente com o entendimento deste Juizo: “Tribunal de Justiça 

de São Paulo TJ-SP - Apelação : APL484351220118260554 SP 

0048435-12.2011.8.26.0554 - A Lei nº 1.060/50 não exige a miserabilidade 

absoluta do beneficiário, porém deve ser demonstrada a hipossuficiência 

financeira para concessão do benefício da justiça gratuita - Alegações 

incontroversas de que o apelante é empresário, dono de duas empresas - 

Afirmações não provadas de que as empresas não teriam funcionários, 

bem como que teriam sido abertas apenas para que o apelante, não 

ficasse na informalidade - Não demonstrada insuficiência de recursos 

para arcar com as custas e despesas processuais - Ônus que incumbia 

ao apelante - Inteligência do art. 333, I e II - Sentença de procedência 

mantida - Recurso desprovido. Desta forma, tenho pela manutenção da 

sentença atacada por todos os seus fundamentos.” Diante do exposto, e 

com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de Processo Civil, 

rejeito os Embargos de Declaração opostos, ante a falta de contradição, 

omissão e obscuridade da sentença. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 18 de maio de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 18 de maio de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011407-11.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELLIGNTON ROSA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011407-11.2016.8.11.0037 Reclamante: WELLIGNTON ROSA CAMPOS 

Reclamada: BANCO BRADESCO S.A Vistos e etc, Dispenso o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de 

Embargos de Declaração interposto pela parte reclamada tendo em vista 

descontentamento com decisão que denegou a Concessão da Justiça 

Gratuita, visto que incompatível com a prática de postulação temerária 

apurada nos presentes autos. Expõe a embargante que este Juízo foi 

omisso, que não apontou o fundamentado da real motivação que privou a 

parte Embargante dos atos processuais. A parte embargante além de não 

recolher custas não comprovou a hipossuficiência em tempo hábil. Em 

atenção a Lei nº 1.060/50, deve o requerente comprovar a sua situação 

de miserabilidade, o que não restou cumprido nos autos, senão vejamos 

decisão condizente com o entendimento deste Juizo: “Tribunal de Justiça 

de São Paulo TJ-SP - Apelação : APL484351220118260554 SP 

0048435-12.2011.8.26.0554 - A Lei nº 1.060/50 não exige a miserabilidade 

absoluta do beneficiário, porém deve ser demonstrada a hipossuficiência 

financeira para concessão do benefício da justiça gratuita - Alegações 

incontroversas de que o apelante é empresário, dono de duas empresas - 

Afirmações não provadas de que as empresas não teriam funcionários, 

bem como que teriam sido abertas apenas para que o apelante, não 

ficasse na informalidade - Não demonstrada insuficiência de recursos 

para arcar com as custas e despesas processuais - Ônus que incumbia 

ao apelante - Inteligência do art. 333, I e II - Sentença de procedência 

mantida - Recurso desprovido. Desta forma, tenho pela manutenção da 

sentença atacada por todos os seus fundamentos.” Diante do exposto, e 

com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de Processo Civil, 

rejeito os Embargos de Declaração opostos, ante a falta de contradição, 

omissão e obscuridade da sentença. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 18 de maio de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 18 de maio de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011485-05.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU SANTOS AMANCIO (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:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011485-05.2016.8.11.0037 Reclamante: ELIZEU SANTOS AMANCIO 

Reclamada: BANCO BRADESCO S.A Vistos e etc, Dispenso o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de 

Embargos de Declaração interposto pela parte reclamada tendo em vista 

descontentamento com decisão que denegou a Concessão da Justiça 

Gratuita, visto que incompatível com a prática de postulação temerária 

apurada nos presentes autos. Expõe a embargante que este Juízo foi 

omisso, que não apontou o fundamentado da real motivação que privou a 

parte Embargante dos atos processuais. A parte embargante além de não 

recolher custas não comprovou a hipossuficiência em tempo hábil. Em 

atenção a Lei nº 1.060/50, deve o requerente comprovar a sua situação 

de miserabilidade, o que não restou cumprido nos autos, senão vejamos 

decisão condizente com o entendimento deste Juizo: “Tribunal de Justiça 

de São Paulo TJ-SP - Apelação : APL484351220118260554 SP 
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0048435-12.2011.8.26.0554 - A Lei nº 1.060/50 não exige a miserabilidade 

absoluta do beneficiário, porém deve ser demonstrada a hipossuficiência 

financeira para concessão do benefício da justiça gratuita - Alegações 

incontroversas de que o apelante é empresário, dono de duas empresas - 

Afirmações não provadas de que as empresas não teriam funcionários, 

bem como que teriam sido abertas apenas para que o apelante, não 

ficasse na informalidade - Não demonstrada insuficiência de recursos 

para arcar com as custas e despesas processuais - Ônus que incumbia 

ao apelante - Inteligência do art. 333, I e II - Sentença de procedência 

mantida - Recurso desprovido. Desta forma, tenho pela manutenção da 

sentença atacada por todos os seus fundamentos.” Diante do exposto, e 

com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de Processo Civil, 

rejeito os Embargos de Declaração opostos, ante a falta de contradição, 

omissão e obscuridade da sentença. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 19 de maio de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 19 de maio de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010433-08.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS GIUSTTI GUOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010433-08.2015.8.11.0037 Reclamante: MATHEUS GIUSTTI GUOLO 

Reclamadas: SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE 

PRIMAVERA DO LESTE LTDA SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte requerente que iniciou um 

curso ofertado pela parte requerida em janeiro de 2014, terminando o 

primeiro semestre em junho do mesmo ano sem dívida nenhuma, todavia, 

no momento da rematrícula lhe foi imputado uma dívida já negativada em 

seu nome no valor de R$ 691,17 com vencimento em 12.05.2014, que o 

impediu de realizar a rematrícula. Se defende a parte demandada alegando 

que a descrição do valor da parcela R$ 591,07 com vencimento 

12/05/2014, e o comprovante de pagamento que o aluno apresentou 

referente mês 05 o valor descrito é de R$ 598,00, valor que não coincide 

com o valor da mensalidade, que ante a divergência de valores, não havia 

qualquer informação do banco quanto a quitação do boleto referente a 

mensalidade de vencimento em maio/2014, que a cobrança bancaria é 

feita através de bloquetos, que os valores resultantes da operação de 

cobrança são automaticamente creditados na conta corrente do cliente 

(credor- instituição de ensino) e se no caso em tela não ocorreu, foi 

porque houve inconsistência no valor do pagamento operado pelo próprio 

aluno/autor. É o breve relato. Decido. Alega a parte autora que foi impedido 

de realizar rematrícula por dívida inexistente que ensejou a negativação de 

seu nome no rol dos inadimplentes de forma indevida, por sua vez a parte 

ré se justificou alegando inconsistência no valor do pagamento, o que 

possivelmente impediu a compensação da fatura do mês de maio de 2014, 

argumento que não se mostra suficiente para eximi-la da ilicitude 

perpetrada, vez que a parte demandante demonstrou sua adimplência, 

todavia, foi tratado como devedor, e via de consequência teve sua 

reputação maculada pela negativação indevida. Insta ressaltar que a 

responsabilidade da reclamada como fornecedor de serviços é objetiva 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Portanto, inequívoco que houve 

falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de 

Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a 

responsabilização objetiva pelos danos causados. Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ante o exposto, julgo procedente os pedidos da exordial com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de: - 

Confirmar a liminar deferida ab initio; - Declarar inexigível a dívida referente 

ao mês de maio de 2014 e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais sofridos pelo reclamante, 

valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. 

Em atenção ao pedido de aplicação de multa diante de suposto 

descumprimento liminar não verifico sua pertinência, uma vez que apesar 

de ter sido realizada fora do prazo, o autor não foi impedido de frequentar 

o curso e realizar as provas. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 25 de maio de 2018. Publicado 

e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 25 de maio de 2018. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011438-31.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011438-31.2016.8.11.0037 Reclamante: CELIA MARIA RODRIGUES LEITE 

Reclamada: BANCO BRADESCO S.A Vistos e etc, Dispenso o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de 

Embargos de Declaração interposto pela parte reclamada tendo em vista 

descontentamento com decisão que denegou a Concessão da Justiça 

Gratuita, visto que incompatível com a prática de postulação temerária 

apurada nos presentes autos. Expõe a embargante que este Juízo foi 

omisso, que não apontou o fundamentado da real motivação que privou a 

parte Embargante dos atos processuais. A parte embargante além de não 

recolher custas não comprovou a hipossuficiência em tempo hábil. Em 

atenção a Lei nº 1.060/50, deve o requerente comprovar a sua situação 

de miserabilidade, o que não restou cumprido nos autos, senão vejamos 

decisão condizente com o entendimento deste Juizo: “Tribunal de Justiça 

de São Paulo TJ-SP - Apelação : APL484351220118260554 SP 

0048435-12.2011.8.26.0554 - A Lei nº 1.060/50 não exige a miserabilidade 

absoluta do beneficiário, porém deve ser demonstrada a hipossuficiência 
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financeira para concessão do benefício da justiça gratuita - Alegações 

incontroversas de que o apelante é empresário, dono de duas empresas - 

Afirmações não provadas de que as empresas não teriam funcionários, 

bem como que teriam sido abertas apenas para que o apelante, não 

ficasse na informalidade - Não demonstrada insuficiência de recursos 

para arcar com as custas e despesas processuais - Ônus que incumbia 

ao apelante - Inteligência do art. 333, I e II - Sentença de procedência 

mantida - Recurso desprovido. Desta forma, tenho pela manutenção da 

sentença atacada por todos os seus fundamentos.” Diante do exposto, e 

com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de Processo Civil, 

rejeito os Embargos de Declaração opostos, ante a falta de contradição, 

omissão e obscuridade da sentença. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 17 de maio de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 17 de maio de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003078-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CARRETO OAB - SP213295 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1003078-95.2017.8.11.0037 Reclamante: TEREZINHA FERREIRA DE 

SOUZA Reclamada: E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP 

Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de Embargos de Declaração 

interposto pela parte reclamada tendo em vista descontentamento com a 

sentença exarada. Expõe a embargante que este Juízo não foi justo em 

sua decisão quanto a incidência de juros, requerendo que sejam 

calculados os juros de 1% a partir do vencimento da dívida do pedido 

contraposto julgado procedente em sede de sentença. A questão foi 

enfrentada na decisão final do processo de conhecimento. Nesse passo, 

urge evidenciar a regra processual em espécie na lei 9.095/95 e no Novo 

Código De Processo Civil: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. 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. In casu, verifica-se que 

inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

objurgada. Logo, não há que se falar em propositura de embargos de 

declaração, mormente quando o objetivo não é sanar irregularidades 

contidas na sentença, mas sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido 

via recurso. Outrossim, a interpretação dada pelo embargante é diversa 

do entendimento dominante de que os embargos de declaração servem 

para reconhecer erro material manifesto. Ora, não se pode confundir erro 

material manifesto com erro manifesto do julgado, até por que o primeiro 

não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas corrigir erros 

evidentes. Assim, se o embargante entende que a sentença é errônea, 

deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão 

analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do instituto dos 

embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual 

prevê recurso específico. De mais a mais, no tocante a fundamentação 

dos danos morais o fato de expor a explicação do dano moral, com 

citações legais, jurisprudenciais e doutrinárias, não justifica o 

esquecimento de um elo importante entre o fato e o dano causado, se 

esse fato atingiu o espírito do ofendido e em que circunstâncias e grau ele 

se sentiu aviltado, prejudicado, magoado, impotente, é o que deverá sem 

exposto: nexo de causalidade, sem a qual, não há falar em reparação. 

Pergunta-se: onde encontra-se a obscuridade e contradição, se a 

sentença encontra-se devidamente fundamentada. Como se não 

bastasse, os Embargos de Declaração com efeitos infringentes só tem 

sido admitidos em casos excepcionais e ainda assim se demonstrado a 

ausência de outros recursos cabíveis, o que não se subsumi ao caso em 

espécie. No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA DO 

ACÓRDÃO ? INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. É vedado o reexame da 

matéria já apreciada pelo Tribunal por via de embargos, pois, tal recurso 

não tem o condão de modificar decisão, vez que se presta tão somente 

para corrigir erro material manifesto ou afastar omissão, obscuridade ou 

contrariedade existentes no acórdão.? (TJMT ? Emb Decl. nº86463/2008 ? 

3ª Câm. ? Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha - 15/09/2008) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRADIÇÃO E ERRO INEXISTENTE ? 

NÃO-ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração, conforme preceitua o 

artigo 535 do Código de Processo Civil, são cabíveis na hipótese de 

obscuridade, contradição ou omissão, contudo a doutrina e a 

jurisprudência, tendo por base o artigo 463 do mesmo diploma processual 

admitem ainda a sua utilização para provocar o juízo a sanar erro material 

ou de cálculo, admitindo a jurisprudência, também, o manejo daqueles com 

efeitos infringentes sobre a decisão embargada, se assim for pedido pela 

parte interessada. Não há que se falar em contradição a ser sanada, 

quando evidente o propósito do embargante em questionar decisão que 

lhe foi desfavorável, protelando o curso normal do feito. Para que se 

possa emprestar aos embargos caráter infringente, mister se faz a 

presença de situação tida como excepcional, tal como a ocorrência de 

erro manifesto, contrariedade ou omissão, o que não está a ocorrer no 

caso em apreço.? (TJMT ? Emb Decl. nº69000/2008 ? 3ª Câm. ? Des. Rel. 

Gilperes Fernandes da Silva - 18/08/2008) Desta forma, tenho pela 

manutenção da sentença atacada por todos os seus fundamentos. Diante 

do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de 

Processo Civil, rejeito os embargos de declaração opostos, ante a falta de 

contradição, omissão e obscuridade da sentença. Verifico que a parte 

reclamante opos recurso inominado da sentença de mérito prolatada. 

Recebo o recurso da parte reclamante, no efeito meramente devolutivo, 

cuja tempestividade está evidenciada na aba "expedientes", onde se 

infere que a intimação da sentença ocorreu em 26.02.2018, ao passo que 

o recurso foi interposto em 08.03.2018. Defiro o pedido de justiça gratuita 

à parte reclamante. Abro vistas à reclamada para apresentar 

contrarrazões ao recurso, em 10 dias. Considerando que com a intimação 

da presente decisão estárá também reaberto o prazo para recurso 

inominado por parte da ora embargante, caso a mesma interponha o 

recurso venham conclusos para apreciação. Caso contrário, 

encaminhe-se os autos à Turma Recursal Única para apreciação do 

recurso inominado enterposto pela parte reclamante. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 17 de maio de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 17 de maio de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012009-02.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DOS ANJOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8012009-02.2016.8.11.0037 Reclamante: MARLENE DOS ANJOS SOUZA 
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Reclamada: BANCO ITAUCARD S/A Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de 

Embargos de Declaração interposto pela parte reclamada tendo em vista 

descontentamento com decisão que denegou a Concessão da Justiça 

Gratuita, visto que incompatível com a prática de postulação temerária 

apurada nos presentes autos. Expõe a embargante que este Juízo foi 

omisso, que não apontou o fundamentado da real motivação que privou a 

parte Embargante dos atos processuais. A parte embargante além de não 

recolher custas não comprovou a hipossuficiência em tempo hábil. Em 

atenção a Lei nº 1.060/50, deve o requerente comprovar a sua situação 

de miserabilidade, o que não restou cumprido nos autos, senão vejamos 

decisão condizente com o entendimento deste Juizo: “Tribunal de Justiça 

de São Paulo TJ-SP - Apelação : APL484351220118260554 SP 

0048435-12.2011.8.26.0554 - A Lei nº 1.060/50 não exige a miserabilidade 

absoluta do beneficiário, porém deve ser demonstrada a hipossuficiência 

financeira para concessão do benefício da justiça gratuita - Alegações 

incontroversas de que o apelante é empresário, dono de duas empresas - 

Afirmações não provadas de que as empresas não teriam funcionários, 

bem como que teriam sido abertas apenas para que o apelante, não 

ficasse na informalidade - Não demonstrada insuficiência de recursos 

para arcar com as custas e despesas processuais - Ônus que incumbia 

ao apelante - Inteligência do art. 333, I e II - Sentença de procedência 

mantida - Recurso desprovido. Desta forma, tenho pela manutenção da 

sentença atacada por todos os seus fundamentos.” Diante do exposto, e 

com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de Processo Civil, 

rejeito os Embargos de Declaração opostos, ante a falta de contradição, 

omissão e obscuridade da sentença. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 17 de maio de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 17 de maio de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011479-95.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DALILA DA CRUZ NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011479-95.2016.8.11.0037 Reclamante: CLEIDE DALILA DA CRUZ NUNES 

Reclamada: BANCO BRADESCO S.A Vistos e etc, Dispenso o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de 

Embargos de Declaração interposto pela parte reclamada tendo em vista 

descontentamento com decisão que denegou a Concessão da Justiça 

Gratuita, visto que incompatível com a prática de postulação temerária 

apurada nos presentes autos. Expõe a embargante que este Juízo foi 

omisso, que não apontou o fundamentado da real motivação que privou a 

parte Embargante dos atos processuais. A parte embargante além de não 

recolher custas não comprovou a hipossuficiência em tempo hábil. Em 

atenção a Lei nº 1.060/50, deve o requerente comprovar a sua situação 

de miserabilidade, o que não restou cumprido nos autos, senão vejamos 

decisão condizente com o entendimento deste Juizo: “Tribunal de Justiça 

de São Paulo TJ-SP - Apelação : APL484351220118260554 SP 

0048435-12.2011.8.26.0554 - A Lei nº 1.060/50 não exige a miserabilidade 

absoluta do beneficiário, porém deve ser demonstrada a hipossuficiência 

financeira para concessão do benefício da justiça gratuita - Alegações 

incontroversas de que o apelante é empresário, dono de duas empresas - 

Afirmações não provadas de que as empresas não teriam funcionários, 

bem como que teriam sido abertas apenas para que o apelante, não 

ficasse na informalidade - Não demonstrada insuficiência de recursos 

para arcar com as custas e despesas processuais - Ônus que incumbia 

ao apelante - Inteligência do art. 333, I e II - Sentença de procedência 

mantida - Recurso desprovido. Desta forma, tenho pela manutenção da 

sentença atacada por todos os seus fundamentos.” Diante do exposto, e 

com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de Processo Civil, 

rejeito os Embargos de Declaração opostos, ante a falta de contradição, 

omissão e obscuridade da sentença. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 17 de maio de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 17 de maio de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002710-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MONICA DIAS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO)

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (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

 

Processo nº 1002710-86.2017.8.11.0037 Reclamante: LAURA MONICA 

DIAS SOARES Reclamado: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. 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, 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 

demandante, 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 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. Ressalto 

que, embora consta inscrição no cadastro de proteção ao crédito em data 

posterior ao débito sub judice, e havendo questionamento da mesma, 

conforme processo de nº. 1002709-04.2017.8.11.0037, entendo que a 

referida inscrição posterior não poderá ser considerada para fins de 

arbitramento da indenização. Logo, conclui-se que o prejuízo moral 

experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas especialmente 

deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as 

posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só 

tempo prudência e severidade. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, opino PELA PROCEDENCIA dos pedidos da exordial para: A) 

DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO discutido nestes autos, no valor de R$ 

184,34 (cento e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), 

proibindo a Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança referente a 
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este; B) DETERMINAR que a reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 

(dias), o CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES; C) CONDENAR a reclamada, a pagar a título de danos 

morais à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco 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 partir da 

data do 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. Sem custas ou honorários, nesta fase, eis que 

não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Ao reverso, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no 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, 28 de maio de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011281-58.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BELGINA ALAIZE MOTA DA SILVA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011281-58.2016.8.11.0037. 

Promovente: BELGINA ALAIZE MOTA DA SILVA LEAL Promovido: BANCO 

BRADESCO S.A. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte 

autora em face de decisão que julgou deserto o recurso interposto pela 

autora, sob a alegação de omissão. É o relatório. DECIDO. De início, 

cumpre salientar que os embargos de declaração constituem instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado 

(CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam para reexaminar, em regra, atos 

decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no debate novos 

argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é de sua 

natureza, salvo em situações excepcionais. Não verifico a presença do 

vício apontado. O entendimento do juízo foi manifestado no ato decisório 

ora embargado, tendo sido devidamente fundamentado. A parte autora 

não juntou nenhum documento capaz de comprovar sua hipossuficiência, 

bem como não realizou o recolhimento das custas, muito menos se 

manifestou no prazo estipulado de 48 horas. Assim, entendo que, na 

verdade, o que se infere na manifestação recursal em exame é a 

insistência da parte em ver reapreciado o seu pedido, tentando fazer com 

que este juízo reaprecie os fatos e provas constantes nos autos, o que 

não é possível em sede de embargos de declaração. Vejamos: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. Os 

embargos de declaração não se prestam ao reexame de fatos e provas, 

com vistas à reforma da decisão. (Processo ED 00011795120105050002 

BA 0001179-51.2010.5.05.0002, Orgão Julgador 1ª. TURMA, Partes 

Angelita da Silva Queiroz, Velox Consultoria em Recursos Humanos Ltda. 

(Em Recuperação Judicial), Publicação DJ 19/06/2013. Relator: MARAMA 

CARNEIRO).” Portanto, não vislumbro os vícios apontados pelo 

embargante e entendo que o objetivo do presente embargos de 

declaração é o reexame de provas e fatos e levando em consideração 

que tal reexame não é admitido em embargos de declaração, entendo pelo 

não acolhimento de tal pedido. A parte embargante além de não recolher 

custas não comprovou a hipossuficiência em tempo hábil. Em atenção a 

Lei nº 1.060/50, deve o requerente comprovar a sua situação de 

miserabilidade, o que não restou cumprido nos autos, senão vejamos 

decisão condizente com o entendimento deste Juizo: “Tribunal de Justiça 

de São Paulo TJ-SP - Apelação : APL484351220118260554 SP 

0048435-12.2011.8.26.0554 - A Lei nº 1.060/50 não exige a miserabilidade 

absoluta do beneficiário, porém deve ser demonstrada a hipossuficiência 

financeira para concessão do benefício da justiça gratuita - Alegações 

incontroversas de que o apelante é empresário, dono de duas empresas - 

Afirmações não provadas de que as empresas não teriam funcionários, 

bem como que teriam sido abertas apenas para que o apelante, não 

ficasse na informalidade - Não demonstrada insuficiência de recursos 

para arcar com as custas e despesas processuais - Ônus que incumbia 

ao apelante - Inteligência do art. 333, I e II - Sentença de procedência 

mantida - Recurso desprovido. Desta forma, tenho pela manutenção da 

sentença atacada por todos os seus fundamentos.” Decorre do texto 

constitucional a necessidade de comprovar a hipossuficiência. Com tais 

considerações, conheço dos presentes embargos para, no entanto, 

negar-lhes provimento, por ausência de omissão na decisão, mantendo-a 

tal como se acha lavrada. Intimo a parte sucumbente a pagar o débito em 

15 dias, sob pena de multa de 10%. Publicado no PJE. Remeto para análise 

e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 17 de maio de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 17.05.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000198-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000198-33.2017.8.11.0037 

Promovente: RODRIGO MARTINS DA SILVA Promovido: EMBRATEL - 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face da sentença, que 

julgou procedente os pedidos formulados na inicial, sob a alegação de 

omissão no comando sentencial. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre 

salientar que os embargos de declaração constituem instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado 

(CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam para reexaminar, em regra, atos 

decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no debate novos 

argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é de sua 

natureza, salvo em situações excepcionais. A ré alega que a sentença é 

omissa quanto a apreciação da aplicação da súmula 385 do STJ, a qual 

refere-se a negativações anteriores. Entretanto as negativações 

anteriores existentes foram declaradas inexistentes, vez que eram ilegais. 

Com tais considerações, acolho os embargos opostos pela ré, com efeito 

modificativo, para sanar omissão quanto a aplicabilidade da sum. 385 do 

STJ, incluindo ao julgado os seguintes parágrafos: “Quanto a aplicação da 

sum. 385 do STJ, esta não se enquadra no presente caso, eis que as 

negativações existentes em nome do autor, foram declaradas nulas e os 

débitos declarados inexistentes. Portanto, não há que se falar em 

negativações anteriores, uma vez que as mesmas foram realizadas de 

forma ilegal, sem que o autor desse causa a elas.” Ainda, quanto ao 

pedido de Incorporação do Grupo Empresário, acolho a preliminar e 

determino a retificação do polo passivo da demanda, fazendo-se constar 

como parte ré a empresa CLARO S/A. Desta forma, acolho os presentes 

embargos, com efeito modificativo, para sanar as omissões quanto a 

aplicabilidade da sum 385 do STJ, bem como para corrigir o polo passivo 

da demanda. Corrija-se o Polo Passivo, conforme acima especificado. 

Publicado no PJE. Remeto para análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 17 de 

maio de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 17.05.2018 Eviner Valério Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011161-15.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DIAS BURTET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT0020967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011161-15.2016.8.11.0037 

Promovente: THAIS DIAS BURTET Promovido: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S.A Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela 

parte autora em face da sentença, que julgou parcialmente procedente o 

pedido inicial, sob a alegação de omissão no comando sentencial. É o 

relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que os embargos de 

declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar 

do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de 

corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento 

de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam 

para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou 

para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito 

infringente não é de sua natureza, salvo em situações excepcionais. Não 

verifico a presença do vício apontado. O entendimento do juízo foi 

manifestado no ato decisório ora embargado, tendo se pronunciado em 

relação a todos os pedidos elencados na inicial. Em que pese a 

embargante alegue que a sentença foi omissa em relação as cobranças 

indevidas, estas não foram objeto da demanda, tampouco estavam 

elencadas nos pedidos da inicial. Conforme estabelecido pelo Princípio da 

Congruência e pelo art. 492 do CPC, o juiz deve se ater aos pedidos 

realizados pela parte na petição inicial. Vejamos: “Art. 492. É vedado ao 

juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a 

parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi 

demandado.” Assim, levando em consideração o princípio da congruência 

e o art. 492 do CPC, a sentença deve se limitar aos pedidos da inicial. 

Portanto, não vislumbro o vício apontado pelo embargante, vez que o 

pedido de cancelamento de cobranças não está contido na petição inicial, 

assim entendo pelo não acolhimento de tal pedido. Com tais 

considerações, conheço dos presentes embargos para, no entanto, 

negar-lhes provimento, por ausência de omissão na sentença, mantendo-a 

tal como se acha lavrada. Contudo, a sentença expressamente declarou a 

inexistência de débito em favor da reclamante. Portanto, essa parte do 

julgado está sujeita a EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, pois não 

pode a parte reclamada emitir cobranças de dívida declarada inexistente. 

Aí, sim, possivelmente, em cumprimento de sentença, seja o caso de 

determinar o cumprimento, sob pena de multa por descumprimento da 

decisão. Para tanto, deverá a parte reclamante provocar o Juízo pelo meio 

adequado, se ainda persistirem as cobranças a despeito da informação, 

da reclamada, de que cumpriu o julgado, conforme últimos movimentos 

processuais verificados. Publicado no PJE. Remeto para análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 17 de maio de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 17.05.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012104-32.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO JOSE DOS SANTOS MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012104-32.2016.8.11.0037 

Promovente: HELIO JOSE DOS SANTOS MOURA Promovido: AGUAS DE 

PRIMAVERA S.A. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte 

ré em face d e decisão que julgou deserto recurso inominado interposto 

pela parte, sob a alegação de obscuridade e omissão da decisão. É o 

relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que os embargos de 

declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar 

do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de 

corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento 

de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam 

para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou 

para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito 

infringente não é de sua natureza, salvo em situações excepcionais. Não 

verifico a presença dos vícios apontados. O entendimento do juízo foi 

manifestado na sentença ora embargada, tendo sido devidamente 

fundamentada. Cumpre mencionar que a guia de arrecadação 

apresentada no ID n° 9333563 é no valor de R$1.020,76 (hum mil e vinte 

reais e setenta e seis centavos), enquanto que o comprovante de 

pagamento é no valor de R$845,89 (oitocentos e quarenta e cinco reais e 

oitenta e nove centavos) e possui código de barras diverso. Portanto, não 

é capaz de comprovar o preparo do recurso, vez que há divergência de 

valores. Desse modo, a embargante foi intimada para comprovar o preparo 

no prazo estabelecido em Lei e o fez intempestivamente, o que deu causa 

a deserção de seu recurso. É certo que os enunciados do FONAJE não 

possuem aplicação obrigatória, portanto cabe ao juízo definir se aplicará 

ou não, e este juízo optou por segui-los. O fato é que a embargante, 

embora intimada para comprovar o preparo, não o fez no prazo 

estabelecido e tenta a todo custo fazer com que o judiciário acate seu 

pedido. Portanto, não vislumbro o vício apontado pela embargante. Com 

tais considerações, conheço dos presentes embargos para, no entanto, 

negar-lhes provimento, por ausência de obscuridade e omissão na 

decisão, mantendo-a tal como se acha lavrada. Publicado no PJE. Remeto 

para análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, 

da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 17 de maio de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

17.05.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011404-56.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE SOUZA COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011404-56.2016.8.11.0037. 

Promovente: VALDIR DE SOUZA COIMBRA Promovido: ITAU UNIBANCO 

S/A Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em 

face de decisão que julgou deserto o recurso interposto pela autora, sob a 

alegação de omissão. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que 

os embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão 

ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como 

instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não 

se prestam para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente 

equivocados ou para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma 

vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações 

excepcionais. Não verifico a presença do vício apontado. O entendimento 

do juízo foi manifestado no ato decisório ora embargado, tendo sido 

devidamente fundamentado. A parte autora não juntou nenhum documento 

capaz de comprovar sua hipossuficiência, bem como não realizou o 
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recolhimento do preparo, muito menos se manifestou no prazo estipulado 

de 48 horas. Assim, entendo que, na verdade, o que se infere na 

manifestação recursal em exame é a insistência da parte em ver 

reapreciado o seu pedido, tentando fazer com que este juízo reaprecie os 

fatos e provas constantes nos autos, o que não é possível em sede de 

embargos de declaração. Vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. Os embargos de declaração não se 

prestam ao reexame de fatos e provas, com vistas à reforma da decisão. 

(Processo ED 00011795120105050002 BA 0001179-51.2010.5.05.0002, 

Orgão Julgador 1ª. TURMA, Partes Angelita da Silva Queiroz, Velox 

Consultoria em Recursos Humanos Ltda. (Em Recuperação Judicial), 

Publicação DJ 19/06/2013. Relator: MARAMA CARNEIRO).” Portanto, não 

vislumbro o vício apontado pelo embargante e entendo que o objetivo do 

presente embargos de declaração é o reexame de provas e fatos e 

levando em consideração que tal reexame não é admitido em embargos de 

declaração, entendo pelo não acolhimento de tal pedido. A parte 

embargante além de não recolher custas não comprovou a 

hipossuficiência em tempo hábil. Em atenção a Lei nº 1.060/50, deve o 

requerente comprovar a sua situação de miserabilidade, o que não restou 

cumprido nos autos, senão vejamos decisão condizente com o 

entendimento deste Juizo: “Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - 

Apelação : APL484351220118260554 SP 0048435-12.2011.8.26.0554 - A 

Lei nº 1.060/50 não exige a miserabilidade absoluta do beneficiário, porém 

deve ser demonstrada a hipossuficiência financeira para concessão do 

benefício da justiça gratuita - Alegações incontroversas de que o apelante 

é empresário, dono de duas empresas - Afirmações não provadas de que 

as empresas não teriam funcionários, bem como que teriam sido abertas 

apenas para que o apelante, não ficasse na informalidade - Não 

demonstrada insuficiência de recursos para arcar com as custas e 

despesas processuais - Ônus que incumbia ao apelante - Inteligência do 

art. 333, I e II - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido. 

Desta forma, tenho pela manutenção da sentença atacada por todos os 

seus fundamentos.” Decorre do texto constitucional a necessidade de 

comprovar a hipossuficiência. Com tais considerações, conheço dos 

presentes embargos para, no entanto, negar-lhes provimento, por 

ausência de omissão na decisão, mantendo-a tal como se acha lavrada, 

com o acréscimo dos fundamentos acima expostos. Publicado no PJE. 

Remeto para análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 17 de maio de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

17.05.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000580-60.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000580-60.2016.8.11.0037 

REQUERENTE: ROSANE DA SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por ROSANE DA SILVA em face de 

OI S/A. Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação 

tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E 

DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado 

o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado o consumidor nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. Os serviços prestados aperfeiçoam-se ao que 

preceitua o Parágrafo 2° do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Assim, conclui se que 

as concessionárias, operadoras do serviço de telefonia fixa, como 

fornecedoras de serviço público, são obrigadas a prestar um serviço de 

excelência ao consumidor, por imposição legal. Por conseguinte, e diante 

da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Passo à análise do mérito. A parte autora aduz que 

possui relação jurídica de consumo com a empresa ré, onde lhe é 

disponibilizada serviços de telefonia por meio do terminal telefônico n° (66) 

66 3498 6178. Relata que a empresa ré passou a lançar valores em sua 

conta, referentes a serviços nunca requeridos pela autora, denominados 

de “ARREC TERC SUPORTE ACESS REMOTO, SERVIÇOS DE TERCEIROS e 

ARREC TERC ANTIVIRUS PLUS SERV DIG.”. Esclarece que tentou por 

diversas vezes resolver o infortúnio de forma administrativa, tendo 

registrado vários protocolos de atendimento, porém não obteve sucesso 

nas incontáveis tentativas. A empresa requerida, por sua vez, alega que 

se tratam de serviços de terceiros requeridos exclusivamente pela autora 

e que a requerida apenas é responsável pela cobrança em fatura. Por fim, 

requereu a total improcedência dos pedidos realizados pela autora, eis 

que alegam não haver cobrança indevida de serviços. Compulsando os 

autos entendo que razão assiste à parte autora, pois a requerida não 

logrou êxito em comprovar suas alegações. A ré apenas alega que se 

trata de serviços de terceiros, mas sequer nomeou tais terceiros. 

Considerando que é a mesma quem é responsável por efetuar os 

lançamentos em fatura, deveria ela demonstrar quais serviços são esses 

e o momento em que lhe foi requerido o lançamento em fatura. Dessa 

forma, verifico que a ré faz somente alegações sobre a contratação dos 

serviços e que foram realizadas pela autora, no entanto nenhum de seus 

argumentos vem acompanhado de qualquer prova neste sentido, ônus que 

lhe cabia exclusivamente nos termos do art. 373, II, do CPC, pois é quem 

detém os documentos necessários ao esclarecimento do conflito. Latente 

a aplicação, no caso em concreto, do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Ademais, constato que a ré não impugnou a extensa 

relação de protocolos trazidos aos autos pela requerente. Logo, não 

comprovada a contratação entre as partes nos termos alegados deve ser 

reconhecida a cobrança indevida dos valores pagos a mais. No que tange 

a cobrança de valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem 

se inclinado para a restituição em dobro dos valores cobrados 

indevidamente, nos moldes do art. 42, parágrafo único do Código de 

Defesa do Consumidor. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não é o caso 

dos autos, vez que a reclamada efetuou a cobrança sem observar os 

deveres mínimos de cuidado, disponibilizando seus serviços mesmo 

quando sequer foi solicitado. Considerando que a autora comprovou as 

cobranças indevidas, bem como o seu pagamento, o quantum da repetição 

do indébito consiste no valor de R$ 861,32 (oitocentos e sessenta e um 

reais e trinta e dois centavos) que deve ser pago em dobro, uma vez que 

foi cobrado indevidamente, perfazendo o total de R$ 1.722,64 (hum mil 

setecentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos). No tocante 

ao dano moral, verifico que a ré prestou um serviço defeituoso. Agiu 

assim em infringência ao artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e 

com isso gerou transtornos a reclamante, pelo desgaste e o tempo 

desperdiçado em reclamações, bem como com a falta de retorno por parte 

da empresa ré. Corroborando com o nosso entendimento, a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que o 

descaso com o consumidor é situação hábil à caracterização do dever de 

indenizar, especialmente nas situações em que a fornecedora presta o 

serviço de forma deficiente. Sendo assim, com respeito à reparação 

moral, entendo pela procedência. Acentuo que o dano em debate é in re 

ipsa, ou seja, prescinde da produção de provas. Porque a materialização 

do dano moral ocorre quando se dá lesão do patrimônio abstrato ou 

imaterial de alguém, que consiste num bem ético-jurídico-social que pode 

ser a liberdade, a honra, a dignidade, ou a simples paz ou tranquilidade do 

espírito. Esses elementos são impassíveis de prova material. Por esse 

enfoque, deve-se ter em mente que a indenização deve ser em valor tal 

que garanta à parte autora uma reparação pela lesão experimentada, bem 

como implique, àquele que efetuou a conduta reprovável, impacto 

suficiente para dissuadi-lo na repetição de procedimento símile. Nesta 

linha, entendo que a condição econômica das partes, a repercussão do 

fato, assim como a conduta do agente devem ser perquiridos para a justa 
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dosimetria do valor indenizatório, no intuito de evitar o enriquecimento 

injustificado da autora e aplicação de pena exacerbada à demandada. Por 

tais razões, considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente 

para evitar enriquecimento sem causa à reclamante, bem como, resultar 

irrisória soma à reclamada, fixo a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a 

título de danos morais. Em razão do exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL e: a) Declaro inexistente os valores não contratados 

referentes aos serviços: ARREC TERC SUPORTE ACESS REMOTO, 

SERVIÇOS DE TERCEIROS e ARREC TERC ANTIVIRUS PLUS SERV DIG; b) 

Condeno a ré a ressarcir em dobro o que cobrou indevidamente, o que 

equivale a 1.722,64 (hum mil setecentos e vinte e dois reais e sessenta e 

quatro centavos), corrigido monetariamente desde os respectivos 

desembolsos pelo INPC/IBGE e juros de 1% ao mês, contados a partir da 

citação d) Condeno a promovida a pagar ao promovente a quantia de 

R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros 

legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença. Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 17 de maio de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 17.05.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010434-61.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CORREA DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES E VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010434-61.2013.8.11.0037 

Promovente: JOAO CORREA DE MELLO Promovido: LOSANGO 

PROMOCOES E VENDAS LTDA Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

Embargos à Execução opostos pela parte ré, sob alegação de excesso de 

execução, vez que o embargado realizou execução de quantia referente a 

multa do 475-J do CPC/73 foi aplicada no cálculo da execução. Passo à 

análise do mérito. Compulsando-se os autos, verifica-se que o embargante 

não foi intimado para efetuar o pagamento espontâneo, visto que no 

evento de n° 5113684, o requerido foi intimado do trânsito em julgado 

ocorrido na data de 24/03/15 e não para efetuar o pagamento. Vejamos: 

“07/04/2015 00:06:20 - Mov. [73] - Documento lido: Intimação lido(a)/(Por 

LOSANGO PROMOCOES E VENDAS LTDA teve sua leitura registrada 

automaticamente pelo sistema, por ter se passado o período máximo de 

tempo, de 10 dias, para leitura voluntária do destinatário, sem que este o 

tenha feito.) em 06/04/15 *Referente ao evento Transitado em 

Julgado(24/03/15)” O evento datado em 24/03/15 corresponde tão 

somente ao trânsito em julgado do acórdão. Após a referida intimação, 

houve outra intimação para o embargante no dia 23/06/2015 e que foi lida 

pelo seu representante no dia 03/07/2015. “23/06/2015 11:29:38 - Mov. 

[76] - Documento expedido: Intimação expedido(a)/(P/ Advgs. de 

LOSANGO PROMOCOES E VENDAS LTDA)” “03/07/2015 11:18:58 - Mov. 

[78] - Documento lido: Intimação lido(a)/(Por JORGE LUIZ MIRAGLIA 

JAUDY) em 03/07/15 * Representante da parte LOSANGO PROMOCOES E 

VENDAS LTDA, Referente ao evento Publicado $ATO em 

$DATA_MOVIMENTACAO(23/06/15)” No mesmo dia 03/07/2015, o 

embargante realizou o pagamento espontâneo da condenação, ou seja, 

considerando que foi intimado pelo evento de n° 5113686 do dia 

23/06/2015, quando do pagamento da condenação o prazo ainda não 

havia decorrido e portanto o embargante realizou o pagamento 

tempestivamente. O art. 475-J aduz que: “Art. 475-J. Caso o devedor, 

condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não 

o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será 

acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do 

credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, 

expedir-se-á mandado de penhora e avaliação. (Incluído pela Lei nº 

11.232, de 2005)” É certo que para a configuração da multa de 10% pelo 

descumprimento só é devida quando o devedor, devidamente intimado, 

não efetua o pagamento da condenação no prazo estipulado. Vejamos: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 475-J, CPC. TRÂNSITO EM JULGADO. 

INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA. RECURSO 

PROVIDO. O artigo 475-J do Código de Processo Civil não tem incidência 

automática, afigurando-se imprescindível prévia intimação do devedor para 

cumprimento do julgado. Antes do trânsito em julgado da sentença e da 

intimação do executado para cumprimento voluntário da obrigação em 

quinze dias, não é devida a multa de 10% pelo descumprimento de 

sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. (Processo AI 

10106120009613002 MG Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA 

CÍVEL Publicação 03/07/2013 Julgamento 27 de Junho de 2013 Relator 

José Flávio de Almeida)” Assim, por ter o requerido realizado o pagamento 

no prazo legal, a multa do artigo 475-J do CPC/73 não é aplicada ao caso. 

Ante o exposto, recebo os Embargos e os ACOLHO, para determinar o 

excesso de execução por parte do embargado e: a. Homologo o cálculo 

apresentado pelo embargante. b. Determino o pagamento remanescente à 

parte autora no valor de 76,93 (setenta e seis reais e noventa e três 

centavos), devidamente atualizado desde a data do depósito. c. Determino 

a expedição de alvará de liberação em nome do embargado para o 

levantamento do valor constante no item “b”. d. Determino a expedição de 

alvará de liberação em nome do embargante para levantamento do valor 

remanescente depositado em garantia do juízo no R$ 138,85 (cento e trinta 

e oito reais e oitenta e cinco centavos). Publicado no PJE. Remeto o Projeto 

de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 17 de maio de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

17.05.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-56.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO ALVES DA SILVA OAB - MT0018241A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010100-56.2015.8.11.0037 

Promovente: NIVALDO VIEIRA Promovido: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por NIVALDO 

VIEIRA em face de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. FUNDAMENTO E 

DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado 

o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. Passo à 

análise do mérito. Requer o autor, por meio da presente ação, a sua 

nomeação para o cargo de motorista, categoria E, em que foi aprovado em 

segundo lugar, através do concurso público de provas e títulos nº 1/2001, 

no qual foi aberta a concorrência para 3 (três) vagas. Alega que restou 

prejudicado no direito de tomar posse no cargo de motorista, pois não foi 

comunicado da convocação. Em sua contestação, o município réu alega 

que o Edital de Convocação foi publicado no Diário Oficial do Município, 

foram realizadas publicações no mural do paço municipal e no site oficial 

do Município. Alega ainda que enviou e-mail para o requerente. A tutela 

antecipada restou deferida, conforme decisão de ID 3337538, a qual 

determinou que o requerido mantivesse o requerente no cargo de 

motorista, categoria E, até o desfecho da presente ação. Pois bem. 

Inicialmente pontuo que o município réu alega que enviou e-mail para o 

requerente, no entanto não juntou qualquer cópia do suposto e-mail. 

Observo que o Edital de Abertura prevê em seu item 12.4 (pág. 91 na 

ordem crescente) que a convocação para a nomeação se dará por edital, 

publicado em Órgão Oficial de Imprensa do Município e em outras formas 

que se julgar necessário. Entendo que a forma utilizada pelo Município réu 

para convocar o candidato foi ineficiente e flagrantemente violadora aos 
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princípios da publicidade, razoabilidade e eficiência consagrados pela 

Constituição Federal. O candidato, autor, forneceu seu endereço e 

telefone para contato no ato da inscrição no certame, restando, com isso, 

implícita a previsão de comunicação ao candidato aprovado, ainda mais no 

período de festividade natalinas, ano novo e férias escolares de verão, 

19.12.2011 a 19.01.2012. Em caso semelhante, o Superior Tribunal de 

Justiça já decidiu: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 

CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS 

DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. 

PRECEDENTES. 1. Muito embora não houvesse previsão expressa no 

edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca da sua 

convocação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade 

e da razoabilidade, a Administração Pública deveria convocar 

pessoalmente o candidato, para que pudesse exercer, se fosse de seu 

interesse, seu direito à nomeação e posse. 2. De acordo com o princípio 

constitucional da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição 

Federal, é dever da Administração conferir aos seus atos a mais ampla 

divulgação possível, principalmente quando os administrados forem 

individualmente afetados pela prática do ato. Precedentes. 3. Agravo 

regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS: 23467 PR 2007/0003730-0, 

Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 

15/03/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2011) 

(GRIFO NOSSO) Portanto, entendo que o município réu DEVERIA ter 

comunicado pessoalmente o autor para tomar posse, pois a exigência de 

acompanhamento diário do meio eletrônico de divulgação, qual seja, Diário 

Oficial, ainda mais considerando o período de festividades de final de ano, 

importa em violação aos princípios da razoabilidade e da publicidade. 

Observo ainda que o autor tomou posse no referido concurso público em 

22/05/2014 tendo acostado aos autos documentos de suas avaliações no 

estágio probatório, tendo sido considerado APTO para o desempenho 

satisfatoriamente para a exigência do cargo (pág. 213-223 na ordem 

crescente). Portanto, julgar procedente a presente ação, além de ser 

medida de mais lídima justiça, não trará qualquer prejuízo para a 

administração pública, haja vista que o requerente já está ocupando um 

cargo para o qual a própria Municipalidade realizou concurso. Ante o 

exposto, declaro resolvido o mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e 

DECLARO ILEGAL o ato que negou a nomeação e posse do requerente ao 

cargo de motorista, categoria E, e DETERMINO que o requerido proceda a 

nomeação e posse em definitivo do requerente no cargo 

supramencionado, lhe garantindo todos os direitos decorrente do vínculo. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/1995. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 17 de maio de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 17.05.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002709-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MONICA DIAS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO)

CLAUDIA DE AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT10457/O 

(ADVOGADO)

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002709-04.2017.8.11.0037 Reclamante: LAURA MONICA DIAS SOARES 

Reclamada: CLARO S.A Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de Embargos de 

Declaração interposto pela parte reclamada tendo em vista 

descontentamento com a sentença exarada. Expõe a embargante que não 

foi a primeira a negativar o nome da parte autora. Pois a primeira 

negativação foi do banco Bradesco S.A, em outubro de 2013. Sendo 

assim, a parte autora é devedora contumaz, devendo ser aplicado a 

Súmula 385 STJ. A aplicabilidade da súmula retrocitada foi apreciada em 

sede de sentença, destarte, entende este Juízo que inexiste adequação 

ao caso em comento. Nesse passo, urge evidenciar a regra processual 

em espécie na lei 9.095/95 e no Novo Código De Processo Civil: Art. 48. 

Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. 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. In casu, verifica-se que inexiste 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença objurgada. 

Logo, não há que se falar em propositura de embargos de declaração, 

mormente quando o objetivo não é sanar irregularidades contidas na 

sentença, mas sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido via recurso. 

Outrossim, a interpretação dada pelo embargante é diversa do 

entendimento dominante de que os embargos de declaração servem para 

reconhecer erro material manifesto. Ora, não se pode confundir erro 

material manifesto com erro manifesto do julgado, até por que o primeiro 

não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas corrigir erros 

evidentes. Assim, se o embargante entende que a sentença é errônea, 

deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão 

analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do instituto dos 

embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual 

prevê recurso específico. De mais a mais, no tocante a fundamentação 

dos danos morais o fato de expor a explicação do dano moral, com 

citações legais, jurisprudenciais e doutrinárias, não justifica o 

esquecimento de um elo importante entre o fato e o dano causado, se 

esse fato atingiu o espírito do ofendido e em que circunstâncias e grau ele 

se sentiu aviltado, prejudicado, magoado, impotente, é o que deverá sem 

exposto: nexo de causalidade, sem a qual, não há falar em reparação. 

Pergunta-se: onde encontra-se a obscuridade e contradição, se a 

sentença encontra-se devidamente fundamentada. Como se não 

bastasse, os Embargos de Declaração com efeitos infringentes só tem 

sido admitidos em casos excepcionais e ainda assim se demonstrado a 

ausência de outros recursos cabíveis, o que não se subsumi ao caso em 

espécie. No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA DO 

ACÓRDÃO ? INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. É vedado o reexame da 

matéria já apreciada pelo Tribunal por via de embargos, pois, tal recurso 

não tem o condão de modificar decisão, vez que se presta tão somente 

para corrigir erro material manifesto ou afastar omissão, obscuridade ou 

contrariedade existentes no acórdão.? (TJMT ? Emb Decl. nº86463/2008 ? 

3ª Câm. ? Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha - 15/09/2008) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRADIÇÃO E ERRO INEXISTENTE ? 

NÃO-ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração, conforme preceitua o 

artigo 535 do Código de Processo Civil, são cabíveis na hipótese de 

obscuridade, contradição ou omissão, contudo a doutrina e a 

jurisprudência, tendo por base o artigo 463 do mesmo diploma processual 

admitem ainda a sua utilização para provocar o juízo a sanar erro material 

ou de cálculo, admitindo a jurisprudência, também, o manejo daqueles com 

efeitos infringentes sobre a decisão embargada, se assim for pedido pela 

parte interessada. Não há que se falar em contradição a ser sanada, 

quando evidente o propósito do embargante em questionar decisão que 

lhe foi desfavorável, protelando o curso normal do feito. Para que se 

possa emprestar aos embargos caráter infringente, mister se faz a 

presença de situação tida como excepcional, tal como a ocorrência de 

erro manifesto, contrariedade ou omissão, o que não está a ocorrer no 

caso em apreço.? (TJMT ? Emb Decl. nº69000/2008 ? 3ª Câm. ? Des. Rel. 

Gilperes Fernandes da Silva - 18/08/2008) Desta forma, tenho pela 

manutenção da sentença atacada por todos os seus fundamentos. Diante 

do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de 

Processo Civil, rejeito os embargos de declaração opostos, ante a falta de 

contradição, omissão e obscuridade da sentença. Verifico que a parte 

embargante realizou deposito judicial, sem, entretanto, juntar o suposto 

acordo entabulado, ou requerer a extinção da lide, destarte, transcorrido o 

prazo para recurso, intime-se a parte embargada para manifestar-se a 

respeito do valor pago. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 
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do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 17 de maio de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 28 de maio de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR COSTA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLADEMIR ROMEU DE LIMA OAB - MT20072/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):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000944-95.2017.8.11.0037 

Promovente: BRUNO CESAR COSTA DE MORAIS Promovido: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por BRUNO CESAR COSTA DE 

MORAIS em face SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Passo à análise do mérito. Cuida-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT, na qual o reclamante requer a condenação 

da reclamada ao pagamento do valor de R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). No caso, o autor requer a condenação da ré ao 

pagamento da quantia acima narrada em razão de lesão sofrida em 

acidente de trânsito. Entretanto, para confirmar tal situação é necessário 

averiguar o caráter definitivo da lesão ou o grau da incapacidade. O autor 

não juntou nenhum relatório médico que indique a lesão permanente ou o 

grau de incapacidade decorrente do acidente, o que deixa claro a 

necessidade de realização de perícia para se definir tais questões. A 

competência do juízo é um dos pressupostos processuais, a ser 

observado por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

magistrado tem a obrigação de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, 

que: A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual restou 

estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, significando que ficam excluídas da competência 

deste as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o desate da questão, como no caso dos autos. A Lei nº 9099/95 é 

cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Diante do 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, acolho a preliminar de 

incompetência suscitada pela parte ré, para declarar a incompetência 

absoluta deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a 

complexidade da causa, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, 

da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Publicado 

no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. 

Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 

16 de maio de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 16.05.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011576-95.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011576-95.2016.8.11.0037 Reclamante: NILVA DOS SANTOS OLIVEIRA 

Reclamada: CLARO S.A. Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de Embargos de 

Declaração interposto pela parte reclamada tendo em vista 

descontentamento com decisão que denegou a Concessão da Justiça 

Gratuita, visto que incompatível com a prática de postulação temerária 

apurada nos presentes autos. Expõe a embargante que este Juízo foi 

omisso, que não apontou o fundamentado da real motivação que privou a 

parte Embargante dos atos processuais. A parte embargante além de não 

recolher custas não comprovou a hipossuficiência em tempo hábil. Em 

atenção a Lei nº 1.060/50, deve o requerente comprovar a sua situação 

de miserabilidade, o que não restou cumprido nos autos, senão vejamos 

decisão condizente com o entendimento deste Juizo: “Tribunal de Justiça 

de São Paulo TJ-SP - Apelação : APL484351220118260554 SP 

0048435-12.2011.8.26.0554 - A Lei nº 1.060/50 não exige a miserabilidade 

absoluta do beneficiário, porém deve ser demonstrada a hipossuficiência 

financeira para concessão do benefício da justiça gratuita - Alegações 

incontroversas de que o apelante é empresário, dono de duas empresas - 

Afirmações não provadas de que as empresas não teriam funcionários, 

bem como que teriam sido abertas apenas para que o apelante, não 

ficasse na informalidade - Não demonstrada insuficiência de recursos 

para arcar com as custas e despesas processuais - Ônus que incumbia 

ao apelante - Inteligência do art. 333, I e II - Sentença de procedência 

mantida - Recurso desprovido. Desta forma, tenho pela manutenção da 

sentença atacada por todos os seus fundamentos.” Diante do exposto, e 

com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de Processo Civil, 

rejeito os Embargos de Declaração opostos, ante a falta de contradição, 

omissão e obscuridade da sentença. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 16 de maio de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 16 de maio de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 8012310-46.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO TAVARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012310-46.2016.8.11.0037 

Promovente: FRANCISCO TAVARES DE SOUZA Promovido: MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por FRANCISCO TAVARES DE 
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SOUZA em face de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE 

MATO GROSSO. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Passo à análise do mérito. Alegou o autor, à época 

da propositura da ação, que estava com 47 anos de idade e necessitava 

realizar com urgência uma consulta com ORTOPEDISTA ESPECIALIZADO 

EM PÉ E TORNOZELO, para dar início ao tratamento de sequela 

ocasionada por fratura no tornozelo direito não tratada devidamente. 

Aduziu ter solicitado ao Município de Primavera a gratuidade do tratamento, 

entretanto, não obteve resposta. Afirmou não possuir condições de arcar 

com os custos da consulta, bem como que tal procedimento deveria ser 

realizado com extrema urgência, ante o possível agravamento do 

problema. O Município réu contesta a ação aduzindo que se trata de 

procedimento de grande complexidade e que a responsabilidade pelo 

fornecimento é do Estado de Mato Grosso. Analisando-se os autos, 

observa-se que a tutela de urgência foi deferida na decisão de ID n° 

5792307. Pois bem. Insta mencionar que a saúde da população é dever da 

União, Estados e Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles 

proporcionarem o suficiente para o seu bem estar. Assim, com 

fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão 

poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde. O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento 

de amplo atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "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". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que o paciente estava necessitando, com 

urgência, de uma consulta com ORTOPEDISTA ESPECIALIZADO EM PÉ E 

TORNOZELO, que, no entanto, não estava sendo disponibilizado pelo 

Sistema Único de Saúde e a demora agrava ainda mais o estado da 

autora. Ademais, não se pode restringir o direito a vida e a saúde devido a 

formalismos injustificados do Estado. Ressalto ainda que a pretensão do 

requerente se justifica na medida em que "assegurar-se o direito à vida a 

uma pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até 

mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, 

não é antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas 

garantir-lhe o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A 

jurisprudência, assim tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL 

CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA 

CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA 

DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo 

descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e 

proporcional. Não se mostra viável a substituição da multa por bloqueio 

judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento 

da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA 

PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE 

–ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS – 

NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pelo autor, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e: a- A) Ratifico a liminar deferida nos 

autos. b- B) Condeno solidariamente os requeridos a submeterem a autor 

a uma consulta com ORTOPEDISTA ESPECIALIZADO EM PÉ E 

TORNOZELO, além de fornecerem os demais tratamentos necessários, 

conforme requerido na petição inicial (desde que acompanhada da 

necessária justificativa médica e não seja ultrapassada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública). Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995. Publicado no PJE. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 17 de 

maio de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 17.05.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003422-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI CAETANO DA FONSECA DUMINELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1003422-76.2017.8.11.0037 

Promovente: MARLI CAETANO DA FONSECA DUMINELLI Promovido: 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por MARLI CAETANO DA 

FONSECA DUMINELLI em face de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e 

ESTADO DE MATO GROSSO. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o 

processo verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para 

julgamento sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios 

da celeridade e economia processual. Passo à análise do mérito. Alegou a 

autora, à época da propositura da ação, que estava com 44 (quarenta e 

quatro) anos de idade e necessitava urgentemente fazer uso dos 

medicamentos CARBONATO DE LITIO 300 MG e LAMOTRIGINA 50 MG, 

pois foi diagnosticada de esquizofrenia paranoide. Aduziu ter solicitado ao 

Município de Primavera a gratuidade do tratamento, entretanto, não obteve 

resposta. Afirmou não possuir condições de arcar com os custos dos 

medicamentos, bem como que necessitava de tais medicamentos com 

urgência. Analisando-se os autos, observa-se que a tutela de urgência foi 

parcialmente deferida na decisão de ID n° 9310798. Pois bem. Insta 

mencionar que a saúde da população é dever da União, Estados e 

Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles proporcionarem o 

suficiente para o seu bem estar. Assim, com fundamento no Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato 

que atente contra a sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento de amplo 

atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 
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o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "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". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, com 

urgência, fazer uso dos medicamentos CARBONATO DE LITIO 300 MG e 

LAMOTRIGINA 50 MG, que, no entanto, não estava sendo disponibilizado 

pelo Sistema Único de Saúde e a demora agrava ainda mais o estado da 

autora. Ademais, não se pode restringir o direito a vida e a saúde devido a 

formalismos injustificados do Estado. Ressalto ainda que a pretensão do 

requerente se justifica na medida em que "assegurar-se o direito à vida a 

uma pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até 

mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, 

não é antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas 

garantir-lhe o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A 

jurisprudência, assim tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL 

CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA 

CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA 

DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo 

descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e 

proporcional. Não se mostra viável a substituição da multa por bloqueio 

judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento 

da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA 

PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE 

–ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS – 

NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Com relação ao medicamento Lamotrinina 50mg, 

a despeito da não concessão da tutela pelos fundamentos lá expostos, 

consta a informação do id. 10963860 que a paciente está recebendo, 

juntamente com o outro medicamento, pela Farmácia de Alto Custo, o que 

justifica a procedência da ação também em relação a ele. Ante o exposto, 

declaro resolvido o mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e: a- 

Ratifico a liminar deferida nos autos. b- Condeno solidariamente os 

requeridos a fornecerem a autora os medicamentos CARBONATO DE 

LITIO 300 MG e LAMOTRIGINA 50 MG, enquanto houver necessidade de 

sua utilização, além de fornecerem os demais medicamentos necessários 

ao restabelecimento de sua saúde relacionados ao diagnóstico discutido 

nestes autos, conforme requerido na petição inicial (desde que 

acompanhada da necessária justificativa médica e não seja ultrapassada 

a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública). Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 17 de maio de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 17.05.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004079-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSO JOAQUIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (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):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004079-18.2017.8.11.0037 

Promovente: ADILSO JOAQUIM DE SOUZA Promovido: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré 

em face da sentença, que julgou procedente os pedidos formulados na 

inicial, sob a alegação de omissão no comando sentencial. É o relatório. 

DECIDO. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração 

constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de 

corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento 

de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam 

para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou 

para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito 

infringente não é de sua natureza, salvo em situações excepcionais. Não 

verifico a presença do vício apontado. O entendimento do juízo foi 

manifestado no ato decisório ora embargado, tendo sido devidamente 

fundamentado. A multa estabelecida no §2°, art. 1026 do CPC é aplicável 

quando se tratam de embargos meramente protelatórios, ou seja, com 

intuito de ganhar tempo ou retarda a ação. No presente caso, conforme já 

mencionado na sentença, o objetivo do réu era o reexame de fatos e 

provas, o que não é permitido em sede de embargos de declaração. 

Portanto, não vislumbro caso de protelação da ação e assim não comporta 

a aplicação de tal multa. Com tais considerações, conheço dos presentes 

embargos para, no entanto, negar-lhes provimento, por ausência de 

omissão na sentença, mantendo-a tal como se acha lavrada. 

Considerando que, embora sem desistir expressamente dos embargos a 

parte reclamada depositou em juízo o valor da condenação, ao que tudo 

indica, a título de pagamento, manifeste-se o credor. Publicado no PJE. 

Remeto para análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 16 de maio de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

16.05.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004079-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSO JOAQUIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (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):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004079-18.2017.8.11.0037 

Promovente: ADILSO JOAQUIM DE SOUZA Promovido: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré 

em face da sentença, que julgou procedente os pedidos formulados na 

inicial, sob a alegação de omissão no comando sentencial. É o relatório. 

DECIDO. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração 
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constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de 

corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento 

de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam 

para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou 

para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito 

infringente não é de sua natureza, salvo em situações excepcionais. Não 

verifico a presença do vício apontado. O entendimento do juízo foi 

manifestado no ato decisório ora embargado, tendo sido devidamente 

fundamentado. A multa estabelecida no §2°, art. 1026 do CPC é aplicável 

quando se tratam de embargos meramente protelatórios, ou seja, com 

intuito de ganhar tempo ou retarda a ação. No presente caso, conforme já 

mencionado na sentença, o objetivo do réu era o reexame de fatos e 

provas, o que não é permitido em sede de embargos de declaração. 

Portanto, não vislumbro caso de protelação da ação e assim não comporta 

a aplicação de tal multa. Com tais considerações, conheço dos presentes 

embargos para, no entanto, negar-lhes provimento, por ausência de 

omissão na sentença, mantendo-a tal como se acha lavrada. 

Considerando que, embora sem desistir expressamente dos embargos a 

parte reclamada depositou em juízo o valor da condenação, ao que tudo 

indica, a título de pagamento, manifeste-se o credor. Publicado no PJE. 

Remeto para análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 16 de maio de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

16.05.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010202-44.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010202-44.2016.8.11.0037 

Promovente: GERALDO RODRIGUES DA SILVA Promovido: VIVO S.A. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face da 

sentença, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, sob a 

alegação de omissão no comando sentencial. É o relatório. DECIDO. De 

início, cumpre salientar que os embargos de declaração constituem 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro 

material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do 

julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam para reexaminar, em 

regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no 

debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é 

de sua natureza, salvo em situações excepcionais. A ré alega que não 

restou demonstrado a existência do dano moral nos presentes autos, 

entretanto o dano moral restou comprovado, eis que o descaso com o 

consumidor é situação hábil a comprovar a existência do dano moral. Com 

tais considerações, acolho os embargos opostos pela ré, com efeito 

modificativo, para sanar omissão quanto a fundamentação do cabimento 

dos danos morais, incluindo ao julgado os seguintes parágrafos de 

fundamentação do dano moral ao julgado: “Quanto ao dano moral, entendo 

que a falha na prestação do serviço por parte da ré, ultrapassa o mero 

aborrecimento e portanto deve ser indenizado. Portanto, verifico que a ré 

prestou um serviço defeituoso. Agiu assim em infringência ao artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor, e com isso gerou transtornos a 

reclamante, pelo desgaste e o tempo desperdiçado em reclamações, bem 

como com a falta de retorno por parte da empresa ré. Corroborando com o 

nosso entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem 

se manifestado no sentido de que o descaso com o consumidor é situação 

hábil à caracterização do dever de indenizar, especialmente nas situações 

em que a fornecedora presta o serviço de forma deficiente. Também os 

Tribunais de Justiça vem entendendo que o descaso com o consumidor, 

gera dano moral. Vejamos: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VICIO 

OCULTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL 

CONFIGURADA. DEMORA NO ATENDIMENTO E DESCASO COM O 

CONSUMIDOR. DANO MORAL OCORRENTE. CARÁTER PUNITIVO 

PEDAGÓGICO. SENTENÇA REFORMADA. Restando demonstrado nos 

autos o descaso para com o cliente, é de ser fixada a indenização por 

danos morais em atenção ao caráter punitivo pedagógico da indenização, 

visando a prevenir situação análoga no futuro. RECURSO PROVIDO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71005221619, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 16/12/2014). 

Portanto, cabível o dano moral ao presente caso. Desta forma, acolho os 

presentes embargos, com efeito modificativo, para sanar as omissões 

quanto ao dano moral. Publicado no PJE. Remeto para análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 16 de maio de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 16.05.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011617-62.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA VEDOVETO DE SOUSA 02652683110 (REQUERENTE)

CAMILA VEDOVETO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011617-62.2016.8.11.0037 

Promovente: CAMILA VEDOVETO DE SOUSA Promovido: SICALL CARGAS 

E ENCOMENDAS LTDA - EPP Trata-se de Embargos de Declaração 

opostos pela parte autora em face da sentença, que julgou procedente os 

pedidos formulados na inicial, sob a alegação de omissão no comando 

sentencial. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que os 

embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão 

ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como 

instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não 

se prestam para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente 

equivocados ou para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma 

vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações 

excepcionais. A embargante alega omissão quanto a apreciação do 

pedido de danos emergentes relativos aos aluguéis dos meses de abril, 

maio, junho e julho de 2016, bem como os que se venceram até o conserto 

e entrega dos móveis, entretanto a embargante não juntou nenhum 

comprovante de pagamento de tais alugueis para comprovar o dano 

sofrido. Com tais considerações, acolho os embargos opostos pela ré, 

com efeito modificativo, para sanar omissão quanto ao pedido de danos 

emergente, incluindo ao julgado o seguinte parágrafo. “Embora a autora 

tenha requerido a condenação da ré no pagamento de danos emergentes, 

a mesma não juntou aos autos nenhum comprovante de pagamento dos 

aluguéis para comprovar o dano sofrido e levando em consideração que o 

dano deve ser comprovado, indefiro o pedido de danos emergentes, vez 

que não comprovado nos autos.” Desta forma, acolho os presentes 

embargos, com efeito modificativo, para sanar as omissões quanto aos 

danos emergentes. Publicado no PJE. Remeto para análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 16 de maio de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 16.05.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012266-27.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012266-27.2016.8.11.0037 

Promovente: JAIR DA SILVA Promovido: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face da 

sentença, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, sob a 

alegação de omissão no comando sentencial. É o relatório. DECIDO. De 

início, cumpre salientar que os embargos de declaração constituem 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro 

material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do 

julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam para reexaminar, em 

regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no 

debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é 

de sua natureza, salvo em situações excepcionais. A ré alega que não 

restou demonstrado a existência do dano moral nos presentes autos, 

entretanto o dano moral restou comprovado, eis que o descaso com o 

consumidor é situação hábil a comprovar a existência do dano moral. Com 

tais considerações, acolho os embargos opostos pela ré, com efeito 

modificativo, para sanar omissão quanto a fundamentação do cabimento 

dos danos morais, incluindo ao julgado os seguintes parágrafos de 

fundamentação do dano moral ao julgado: “Quanto ao dano moral, entendo 

que a falha na prestação do serviço por parte da ré, ultrapassa o mero 

aborrecimento e portanto deve ser indenizado. Portanto, verifico que a ré 

prestou um serviço defeituoso. Agiu assim em infringência ao artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor, e com isso gerou transtornos a 

reclamante, pelo desgaste e o tempo desperdiçado em reclamações, bem 

como com a falta de retorno por parte da empresa ré. Corroborando com o 

nosso entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem 

se manifestado no sentido de que o descaso com o consumidor é situação 

hábil à caracterização do dever de indenizar, especialmente nas situações 

em que a fornecedora presta o serviço de forma deficiente. Também os 

Tribunais de Justiça vem entendendo que o descaso com o consumidor, 

gera dano moral. Vejamos: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VICIO 

OCULTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL 

CONFIGURADA. DEMORA NO ATENDIMENTO E DESCASO COM O 

CONSUMIDOR. DANO MORAL OCORRENTE. CARÁTER PUNITIVO 

PEDAGÓGICO. SENTENÇA REFORMADA. Restando demonstrado nos 

autos o descaso para com o cliente, é de ser fixada a indenização por 

danos morais em atenção ao caráter punitivo pedagógico da indenização, 

visando a prevenir situação análoga no futuro. RECURSO PROVIDO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71005221619, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 16/12/2014). 

Portanto, cabível o dano moral ao presente caso. Desta forma, acolho os 

presentes embargos, com efeito modificativo, para sanar as omissões 

quanto ao dano moral, com os fundamentos acima expostos. Embora sem 

desistir expressamente, a parte embargante, posteriormente ao recurso, 

depositou o valor da condenação, pelo que se infere, a título de 

pagamento. Assim, intimo a parte reclamante a se manifestar a respeito. 

Publicado no PJE. Remeto para análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 16 de 

maio de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 16.05.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003556-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DE SOUZA RAMOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIANE ANDREA MANOEL OAB - MT13907/B (ADVOGADO)

MIRANDA DE OLIVEIRA OAB - MT13300/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AX - CENTRO DE ESTUDOS DA SAUDE LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA AMELIA MACEDO ROMANINI OAB - PR44423 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1003556-06.2017.8.11.0037 

Promovente: MONICA DE SOUZA RAMOS OLIVEIRA Promovido: AX - 

CENTRO DE ESTUDOS DA SAUDE LTDA. - EPP Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos pela parte autora em face da sentença, que julgou 

improcedente o pedido inicial, sob a alegação de omissão no comando 

sentencial. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que os 

embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão 

ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como 

instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não 

se prestam para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente 

equivocados ou para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma 

vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações 

excepcionais. Não verifico a presença do vício apontado. O entendimento 

do juízo foi manifestado no ato decisório ora embargado, tendo sido 

devidamente fundamentado. Cabe esclarecer que “O juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a 

um todos os seus argumentos”, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça 

de São Paulo (RJT JESP 115/207). Dessa forma, o princípio do livre 

convencimento motivado justifica que não sejam examinados os 

dispositivos que, para a parte, possam parecer relevantes, mas que, para 

o julgador, constituem questões superadas pelas razões que 

fundamentam seu julgamento. Entendo que, na verdade, o que se infere na 

manifestação recursal em exame é a insistência da parte em ver 

reapreciada a causa, tentando fazer com que este juízo reaprecie os 

fatos e provas constantes nos autos, o que não é possível em sede de 

embargos de declaração. Vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. Os embargos de declaração não se 

prestam ao reexame de fatos e provas, com vistas à reforma da decisão. 

(Processo ED 00011795120105050002 BA 0001179-51.2010.5.05.0002, 

Orgão Julgador 1ª. TURMA, Partes Angelita da Silva Queiroz, Velox 

Consultoria em Recursos Humanos Ltda. (Em Recuperação Judicial), 

Publicação DJ 19/06/2013. Relator: MARAMA CARNEIRO).” Portanto, não 

vislumbro o vício apontado pela embargante e entendo que o objetivo do 

presente embargos de declaração é o reexame de provas e fatos e 

levando em consideração que tal reexame não é admitido em embargos de 

declaração, entendo pelo não acolhimento de tal pedido. Com tais 

considerações, conheço dos presentes embargos para, no entanto, 

negar-lhes provimento, por ausência de omissão na sentença, mantendo-a 

tal como se acha lavrada. Publicado no PJE. Remeto para análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 16 de maio de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 16.05.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011217-19.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL MANTOANI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT0009504A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WG DOS SANTOS PERIUS COMERCIO DE ALIMENTOS (REQUERIDO)

RONALDO REZENDE BELTRAMI & CIA LTDA EPP - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011217-19.2014.8.11.0037 

Promovente: COMERCIAL MANTOANI LTDA Promovido: WG DOS SANTOS 

PERIUS COMERCIO DE ALIMENTOS e RONALDO REZENDE BELTRAMI & 

CIA LTDA EPP - EPP Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela 

parte autora em face da sentença, que julgou procedente os pedidos 

formulados na inicial, sob a alegação de omissão no comando sentencial. 

É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que os embargos de 

declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar 

do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 
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pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de 

corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento 

de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam 

para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou 

para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito 

infringente não é de sua natureza, salvo em situações excepcionais. A 

parte autora alega que a sentença foi omissa em relação a legislação que 

determina o início da contagem da correção monetária e juros de mora. 

Com tais considerações, acolho os embargos opostos pela autora, com 

efeito modificativo, para sanar omissão quanto ao início da correção 

monetária e juros de mora, modificando o item “a” da parte dispositiva para 

a seguinte redação: “a. Determino o pagamento de R$6.730,00 (seis mil 

setecentos e trinta reais) à parte autora, corrigido monetariamente desde o 

vencimento de cada título e acrescido de juros legais de 1% ao mês a 

contar da apresentação de cada cheque;” Desta forma, acolho os 

presentes embargos, com efeito modificativo, para sanar a omissão 

apresentada. Publicado no PJE. Remeto para análise e homologação do 

MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 16 de maio de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 16.05.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-74.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARISO MENEZES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010006-74.2016.8.11.0037 

Promovente: MARISO MENEZES FARIAS Promovido: BANCO DO BRASIL 

S.A Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em 

face da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sob 

a alegação de omissão, contradição e obscuridade no comando 

sentencial. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que os 

embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão 

ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como 

instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não 

se prestam para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente 

equivocados ou para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma 

vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações 

excepcionais. Não verifico a presença dos vícios apontados. O 

entendimento do juízo foi manifestado no ato decisório ora embargado, 

tendo sido devidamente fundamentado. Cabe esclarecer que “O juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga 

a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a 

um todos os seus argumentos”, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça 

de São Paulo (RJT JESP 115/207). Dessa forma, o princípio do livre 

convencimento motivado justifica que não sejam examinados os 

dispositivos que, para a parte, possam parecer relevantes, mas que, para 

o julgador, constituem questões superadas pelas razões que 

fundamentam seu julgamento. Entendo que, na verdade, o que se infere na 

manifestação recursal em exame é a insistência da parte em ver 

reapreciada a causa, tentando fazer com que este juízo reaprecie os 

fatos e provas constantes nos autos, o que não é possível em sede de 

embargos de declaração. Vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. Os embargos de declaração não se 

prestam ao reexame de fatos e provas, com vistas à reforma da decisão. 

(Processo ED 00011795120105050002 BA 0001179-51.2010.5.05.0002, 

Orgão Julgador 1ª. TURMA, Partes Angelita da Silva Queiroz, Velox 

Consultoria em Recursos Humanos Ltda. (Em Recuperação Judicial), 

Publicação DJ 19/06/2013. Relator: MARAMA CARNEIRO).” Portanto, não 

vislumbro os vícios apontados pelo embargante e entendo que o objetivo 

do presente embargos de declaração é o reexame de provas e fatos e 

levando em consideração que tal reexame não é admitido em embargos de 

declaração, entendo pelo não acolhimento de tal pedido. Com tais 

considerações, conheço dos presentes embargos para, no entanto, 

negar-lhes provimento, por ausência de omissão na sentença, mantendo-a 

tal como se acha lavrada. Após o decurso do prazo para outros recursos, 

venham conclusos para apreciação do RECURSO INOMINADO impetrado 

pela parte reclamante. Publicado no PJE. Remeto para análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 16 de maio de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 16.05.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004270-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL POZZATTI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (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):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1004270-63.2017.8.11.0037 Reclamante: RAFAEL POZZATTI DA SILVA 

Reclamada: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e etc, Dispenso o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de 

Embargos de Declaração interposto pela parte reclamada tendo em vista 

descontentamento com a sentença exarada. Expõe a embargante que por 

ter localizado o contrato e comprovado a regular contratação do plano que 

gerou a negativação do nome da parte autora, não há de se falar em dano 

moral, inclusive, no caso em apreço não restou comprovado o devido 

dano moral sofrido pelo autor. O reclamante não negou a relação 

contratual!!! A reclamada continua insistindo na mesma tese defensiva, que 

não a exime da inclusão ilegal do reclamante no rol dos inadimplentes. O 

reclamante, desde a inicial, confirma a relação jurídica com a reclamada. O 

que se questiona são as negativações de meses que o reclamante 

comprovou na inicial terem sido feitos pagamentos à reclamada, MEDIANTE 

DÉBITO AUTOMÁTICO. Então, caberia à reclamada demonstrar 

minuciosamente a origem e a higidez de cobranças em duplicidade, para 

meses de competência em que foram comprovados pagamentos! e desse 

ônus ela não se desincumbiu. Deveria trazer as faturas e demonstrar a 

que se referem os valores negativados. o que não fez. Ora, se foram 

feitos pagamentos, devidamente comprovados, a que se refere os valores 

negativados? Nesse passo, urge evidenciar a regra processual em 

espécie na lei 9.095/95 e no Novo Código De Processo Civil: Art. 48. 

Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. 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. In casu, verifica-se que inexiste 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença objurgada. 

Logo, não há que se falar em propositura de embargos de declaração, 

mormente quando o objetivo não é sanar irregularidades contidas na 

sentença, mas sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido via recurso. 

Outrossim, a interpretação dada pelo embargante é diversa do 

entendimento dominante de que os embargos de declaração servem para 

reconhecer erro material manifesto. Ora, não se pode confundir erro 

material manifesto com erro manifesto do julgado, até por que o primeiro 

não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas corrigir erros 

evidentes. Assim, se o embargante entende que a sentença é errônea, 

deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão 

analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do instituto dos 

embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual 

prevê recurso específico. De mais a mais, no tocante a fundamentação 

dos danos morais o fato de expor a explicação do dano moral, com 
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citações legais, jurisprudenciais e doutrinárias, não justifica o 

esquecimento de um elo importante entre o fato e o dano causado, se 

esse fato atingiu o espírito do ofendido e em que circunstâncias e grau ele 

se sentiu aviltado, prejudicado, magoado, impotente, é o que deverá sem 

exposto: nexo de causalidade, sem a qual, não há falar em reparação. 

Pergunta-se: onde encontra-se a obscuridade e contradição, se a 

sentença encontra-se devidamente fundamentada. Como se não 

bastasse, os Embargos de Declaração com efeitos infringentes só tem 

sido admitidos em casos excepcionais e ainda assim se demonstrado a 

ausência de outros recursos cabíveis, o que não se subsumi ao caso em 

espécie. No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA DO 

ACÓRDÃO ? INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. É vedado o reexame da 

matéria já apreciada pelo Tribunal por via de embargos, pois, tal recurso 

não tem o condão de modificar decisão, vez que se presta tão somente 

para corrigir erro material manifesto ou afastar omissão, obscuridade ou 

contrariedade existentes no acórdão.? (TJMT ? Emb Decl. nº86463/2008 ? 

3ª Câm. ? Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha - 15/09/2008) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRADIÇÃO E ERRO INEXISTENTE ? 

NÃO-ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração, conforme preceitua o 

artigo 535 do Código de Processo Civil, são cabíveis na hipótese de 

obscuridade, contradição ou omissão, contudo a doutrina e a 

jurisprudência, tendo por base o artigo 463 do mesmo diploma processual 

admitem ainda a sua utilização para provocar o juízo a sanar erro material 

ou de cálculo, admitindo a jurisprudência, também, o manejo daqueles com 

efeitos infringentes sobre a decisão embargada, se assim for pedido pela 

parte interessada. Não há que se falar em contradição a ser sanada, 

quando evidente o propósito do embargante em questionar decisão que 

lhe foi desfavorável, protelando o curso normal do feito. Para que se 

possa emprestar aos embargos caráter infringente, mister se faz a 

presença de situação tida como excepcional, tal como a ocorrência de 

erro manifesto, contrariedade ou omissão, o que não está a ocorrer no 

caso em apreço.? (TJMT ? Emb Decl. nº69000/2008 ? 3ª Câm. ? Des. Rel. 

Gilperes Fernandes da Silva - 18/08/2008) Desta forma, tenho pela 

manutenção da sentença atacada por todos os seus fundamentos. Diante 

do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de 

Processo Civil, rejeito os embargos de declaração opostos, ante a falta de 

contradição, omissão e obscuridade da sentença. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 16 de maio de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 16 de maio de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000325-05.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI CASTRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT0020967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000325-05.2016.8.11.0037 

Promovente: ROSELI CASTRO DA COSTA Promovido: VIVO S.A. Vistos, 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

9.288,50 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe, 

considerando-se a desistência do recurso de embargos de declaração 

por ato incompatível com sua subsistência. Em consequência JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao credor e/ou seu 

advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha procuração com 

poderes especiais para receber e dar quitação). Indevidos honorários da 

execução, pois inaplicável a disposição a respeito, prevista no art. 523, § 

1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra própria nos artigos 54 e 55. 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Primavera do Leste, 28 de maio 

de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 28.05.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020076-87.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEDY SOUZA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN TELES NOGUEIRA OAB - MT0018134A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ROBERTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8020076-87.2015.8.11.0037 

Promovente: TEDY SOUZA MARTINS Promovido: EMERSON ROBERTO DA 

SILVA Vistos, Trata-se de ação promovida por TEDY SOUZA MARTINS em 

face de EMERSON ROBERTO DA SILVA. Devidamente citado (ID 3597844) 

o requerido não apresentou contestação e nem compareceu à audiência 

de conciliação. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Passo à análise do mérito. Trata-se de ação 

redibitória c/c reparação por danos materiais e morais. Alegou o autor que 

adquiriu do requerido um veículo usado modelo GM Celta, ano/modelo 

05/06, em data de 29/09/2015. Alegou ainda que passados apenas 30 dias 

da entrega do veículo, este passou a apresentar vício oculto no motor, 

culminando na fundição do mesmo no dia 29/10/2015. Afirmou que tentou 

resolver o problema inúmeras vezes antes de ingressar com a presente 

ação, inclusive dando a opção do requerido levar o veículo em um 

mecânico de confiança do mesmo, sendo que este manteve inerte. O 

requerido, por sua vez, sequer compareceu à audiência de conciliação ou 

apresentou contestação. Pois bem. Inconteste a compra e venda entre as 

partes, conforme se confere do contrato de compra e venda anexo. Da 

mesma forma, não restam dúvidas quanto à existência dos problemas 

relatados pelo autor, que ante a inércia do requerido em resolver o 

problema, acabou por proceder o conserto trazendo ao feito as notas 

fiscais e orçamentos. Em que pese a revelia do requerido, é importante 

mencionar que em tratando-se de vício redibitório, a ciência ou culpa do 

alienante quanto ao defeito em questão é irrelevante. Daí porque surge a 

obrigação do vendedor, requerido, em indenizar os prejuízos ao 

comprador, autor, posto que a coisa não foi entregue em condições de 

uso e o autor ficou impedido de usar o veículo. Pontuo ainda que, embora 

o requerente tenha adquirido um veículo usado, não é nada razoável, ou 

de boa-fé da parte do requerido, vender um veículo e após APENAS 30 

dias este fundir o motor. A jurisprudência, assim tem entendido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE 

VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO OCULTO. MOTOR 

FUNDIDO CERCA DE DOIS MESES DA DATA DA COMPRA. REVELIA DA 

EMPRESA RÉ. AUTOR QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. 

ARTIGO 373, I, DO NCPC. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE 

INDENIZAR. 1. O réu Adão postula a reforma da sentença que o 

condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos 

materiais, relacionados a vício oculto no veículo vendido ao autor. 2. O 

acervo probatório, acostado aos autos corroborou a versão do autor de 

que o veículo apresentou vício oculto logo após a compra, dentro do prazo 

legal. Em que pese ser indispensável uma vistoria prévia no automóvel, 

pelo adquirente, antes da celebração do contrato, não se pode presumir 

que o adquirente possua amplos conhecimentos técnicos para prever 

eventuais problemas mecânicos que possam vir a ocorrer no motor. 5. 

Dessa forma, não é crível que o surgimento de defeitos significativos no 

motor do veículo, sejam decorrentes de desgaste oriundo da utilização por 
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quem o adquiriu, pois o curto lapso temporal de cerca de dois meses entre 

a celebração do contrato e constatação do problema, denota que o veículo 

já estava eivado por tais vícios quando da compra. Deve ser sopesado, 

ainda, que o autor pagou pelo veículo o preço de R$28.000,00, superior ao 

preço médio de mercado (25.000,00), conforme Tabela de Preços da FIPE, 

sendo exigível que o veículo estivesse em muito boas condições, incluindo 

o seu motor. 6. Portanto, merece ser mantida a decisão de origem, para o 

efeito de condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.577,00, 

a título de danos materiais pertinentes ao conserto do veículo. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005887005, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia 

Coccaro Martins Facchini, Julgado em 31/05/2016, TJ-RS) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE 

VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO DE 90 

DIAS A CONTAR DA CONSTATAÇÃO DO VÍCIO. MOTOR FUNDIDO UM 

MÊS E VINTE DIAS APÓS A AQUISIÇÃO. VEÍCULO COM DOZE ANOS DE 

USO. DEVER DE REPARAÇÃO PELA METADE DO VALOR DO CONSERTO, 

EM JUÍZO DE EQUIDADE. ART. 6º DA LEI Nº 9.099/95. INCOMPETENCIA DO 

JEC AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005104633, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em 17/12/2014, TJ-RS) Não precisar ser 

nenhum perito para afirmar que os defeitos não foram aparecendo 

conforme o desgaste natural do bem, mas sim apenas poucos dias após a 

compra, de modo a demonstrar que já existiam antes da venda da coisa, 

razão pela qual, a PROCEDÊNCIA da ação é medida que se impõe. Dessa 

forma, necessário que o requerido restitua ao autor a importância de 

R$3.534,32 (três mil quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e dois 

centavos), devidamente atualizado, eis que tal valor restou devidamente 

comprovado nos autos através de notas fiscais. De igual forma, entendo 

pela procedência do pedido de dano moral pois não se qualifica como 

mero dissabor do cotidiano ou simples inadimplemento contratual a 

aquisição, pelo comprador de boa fé, de veículo com motor quase fundido. 

No que concerne à fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Por tais razões, considerando que a fixação do 

quantum deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa ao 

reclamante, bem como, resultar irrisória soma ao reclamado, fixo a quantia 

de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Em razão do 

exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial e: a. Condeno o requerido ao pagamento do valor de R$3.534,32 

(três mil quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), a título 

de danos materiais, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos 

índices oficiais do INPC/IBGE desde o desembolso, acrescido de juros 

legais de 1% ao mês a partir da citação. b. Condeno ainda o réu ao 

pagamento da quantia única de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de 

danos morais, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices 

oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, 

contados da data desta sentença. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 14 de maio de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

14.05.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011177-66.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IOS TELIS MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ANDRESON TELIS MARTINS LOPES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011177-66.2016.8.11.0037 

Promovente: IOS TELIS MARTINS Promovido: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO e ANDRESON TELIS MARTINS LOPES. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por IOS TELIS MARTINS em face de 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO e ANDRESON TELIS 

MARTINS LOPES. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Passo à análise do mérito. Alegou o autor, à época 

da propositura da ação, é pai do requerido Anderson Teles Martins Lopes 

que era usuário de álcool, e encontrava-se em situação de risco, com 

grande possibilidade de colocar a segurança e a vida de outros em risco. 

Aduziu que o requerido Anderson necessitava urgentemente receber 

tratamento e em razão disso ingressou com a presente ação requerendo a 

sua internação compulsória. O Estado emergiu contra a ordem e a 

qualquer determinação de multa que poderia ser deferida pelo magistrado. 

Analisando-se os autos, observa-se que a tutela de urgência foi deferida 

na decisão de ID n° 3345004, bem como foi devidamente cumprida. Pois 

bem. Insta mencionar que a saúde da população é dever da União, 

Estados e Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles 

proporcionarem o suficiente para o seu bem estar. Assim, com 

fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão 

poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde. O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento 

de amplo atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "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". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que o paciente estava necessitando, com 

urgência, de internação compulsória, que, no entanto, não estava sendo 

disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e a demora agrava ainda mais 

o estado da autora. Ademais, não se pode restringir o direito a vida e a 

saúde devido a formalismos injustificados do Estado. Ressalto ainda que a 

pretensão do requerente se justifica na medida em que "assegurar-se o 

direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe 

alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade 

irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional através de medida 

cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). 

A jurisprudência, assim tem entendido: "CONSTITUCIONAL E 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – 

REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – 

INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O valor fixado a título de 

multa, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e 

proporcional. Não se mostra viável a substituição da multa por bloqueio 

judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento 

da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA 

PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE 

–ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS – 

NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 
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exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pelo autor, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Ratifico a liminar deferida 

nos autos. b- Condeno solidariamente os requeridos a custearem as 

diárias de internação compulsória do senhor Anderson Teles Martins 

Lopes, o que já foi devidamente cumprido conforme as informações 

constantes nos autos. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 14 de maio de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 14.05.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010281-23.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSANTOS VIEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010281-23.2016.8.11.0037 

Promovente: EDSANTOS VIEIRA FERREIRA Promovido: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

e ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por EDSANTOS VIEIRA FERREIRA em face de 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. FUNDAMENTO E 

DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado 

o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. Passo à 

análise do mérito. Alegou o autor, à época da propositura da ação, que 

possuía 35 (trinta e cinco) anos de idade e necessitava urgentemente 

fazer CIRURGIA DE TRABECULECTOMIA OE, eis que apresentava 

diagnóstico de Glaucoma Secundário a Traumatismo Ocular (CID H40.3) 

com perda de 50% da visão. Aduziu ter solicitado ao Município de 

Primavera a gratuidade do tratamento, entretanto, não obteve resposta. 

Afirmou não possuir condições de arcar com os custos da cirurgia, bem 

como que tal procedimento deveria ser realizado com extrema urgência, 

ante o possível agravamento do problema. O Estado emergiu contra a 

ordem e a qualquer determinação de multa que poderia ser deferida pelo 

magistrado. O Município réu contestou a ação alegando que a 

responsabilidade pelo custeio da cirurgia requerida é do Estado de Mato 

Grosso. Analisando-se os autos, observa-se que a tutela de urgência foi 

deferida na decisão de ID n° 3344306 e devidamente cumprida. Pois bem. 

Insta mencionar que a saúde da população é dever da União, Estados e 

Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles proporcionarem o 

suficiente para o seu bem estar. Assim, com fundamento no Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato 

que atente contra a sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento de amplo 

atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "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". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que o paciente estava necessitando, com 

urgência, da realização da cirurgia de TRABECULECTOMIA OE, que, no 

entanto, não estava sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e 

a demora agrava ainda mais o estado da autora. Ademais, não se pode 

restringir o direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do 

Estado. Ressalto ainda que a pretensão do requerente se justifica na 

medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim 

tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo descumprimento de 

ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional. Não se mostra 

viável a substituição da multa por bloqueio judicial, já que aquela somente 

terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta. 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE 

STENTS FARMACOLÓGICOS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 

DA CRF – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR 

BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida 

e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio 

de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de 

complexidade, e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao 

cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção 

(CRF, art. 196). A substituição da multa pelo bloqueio on line é medida 

excepcional, que só deve ser aplicada, quando houver demonstração de 

descumprimento ou evidente ameaça de descumprimento da decisão 

judicial.". (TJ/MT. Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, 

Publicado no DJE 16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o 

Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à 

saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não significa violação ao 

princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de 

obrigação contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pelo autor, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- Ratifico a liminar deferida 

nos autos. b- Condeno solidariamente os requeridos a submeterem o autor 

a uma cirurgia de cirurgia de TRABECULECTOMIA OE, o que já foi 

devidamente cumprido. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 
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análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 14 de maio de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 14.05.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012090-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITO ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012090-48.2016.8.11.0037 

Promovente: JOANITO ALVES RODRIGUES Promovido: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

e ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por JOANITO ALVES RODRIGUES em face de 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. FUNDAMENTO E 

DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado 

o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. Passo à 

análise do mérito. Alegou o autor, à época da propositura da ação, que 

estava com 43 anos de idade e era portador de Alergia Respiratória 

cadastrada nos CIDS J 450 (Asma Alérgica) e L 209 (Dermatite Atópica 

não especificada), necessitava urgentemente ser submetido a tratamento 

IMUNOTERÁPICO COM ALÉRGENOS INALANTES (PAF) e POMADA 

QUADRIDERM. Aduziu ainda que já realizou corticoterapia, anti-histamínica 

e montelucastes de sódio, no entanto não obteve resultado no tratamento, 

apresentando quadros fortes de alergia. Afirmou ter solicitado ao 

Município de Primavera a gratuidade do tratamento, entretanto, não obteve 

resposta. Afirmou não possuir condições de arcar com os custos da 

consulta, bem como que tal procedimento deveria ser realizado com 

extrema urgência, ante o possível agravamento do problema. O Estado 

emergiu contra a ordem e a qualquer determinação de multa que poderia 

ser deferida pelo magistrado. Analisando-se os autos, observa-se que a 

tutela de urgência foi deferida na decisão de ID n° 3345820. Pois bem. 

Insta mencionar que a saúde da população é dever da União, Estados e 

Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles proporcionarem o 

suficiente para o seu bem estar. Assim, com fundamento no Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato 

que atente contra a sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento de amplo 

atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "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". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, com 

urgência, realizar o tratamento IMUNOTERÁPICO COM ALÉRGENOS 

INALANTES (PAF) e POMADA QUADRIDERM, que, no entanto, não estava 

sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e a demora agrava 

ainda mais o estado do autor. Ademais, não se pode restringir o direito a 

vida e a saúde devido a formalismos injustificados do Estado. Ressalto 

ainda que a pretensão do requerente se justifica na medida em que 

"assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe medicação 

específica que lhe alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia 

ou enfermidade irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional através 

de medida cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência" (RSTJ 

106/109-113). A jurisprudência, assim tem entendido: "CONSTITUCIONAL E 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – 

REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – 

INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O valor fixado a título de 

multa, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e 

proporcional. Não se mostra viável a substituição da multa por bloqueio 

judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento 

da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA 

PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE 

–ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS – 

NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pelo autor, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e Ratifico a liminar deferida nos 

autos e condeno solidariamente os requeridos a submeterem o autor ao 

tratamento IMUNOTERÁPICO COM ALÉRGENOS INALANTES (PAF) e 

fornecerem POMADA QUADRIDERM, enquanto perdurar o tratamento do 

requerente, desde que não ultrapasse o teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 15 de maio de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 15.05.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011004-42.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID RESPLANDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELO7 SERVICOS DE INFORMATICA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LAURA MORENO GALESCO OAB - SP0248425A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011004-42.2016.8.11.0037 Reclamante: INGRID RESPLANDE DA SILVA 
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Reclamada: ELO7 SERVICOS DE INFORMATICA S.A Vistos e etc, Dispenso 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Expõe a 

embargante que houve omissão e contradição vez que não houve 

reconhecimento dos pagamentos realizados. Não assiste razão a parte 

embargante, que de fato não trouxe aos autos nota fiscal que comprove 

indubitavelmente o valor despendido. Nesse passo, urge evidenciar a 

regra processual em espécie na lei 9.095/95 e no Novo Código De 

Processo Civil: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença 

ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 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. In casu, verifica-se que inexiste 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença objurgada. 

Logo, não há que se falar em propositura de embargos de declaração, 

mormente quando o objetivo não é sanar irregularidades contidas na 

sentença, mas sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido via recurso. 

Outrossim, a interpretação dada pelo embargante é diversa do 

entendimento dominante de que os embargos de declaração servem para 

reconhecer erro material manifesto. Ora, não se pode confundir erro 

material manifesto com erro manifesto do julgado, até por que o primeiro 

não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas corrigir erros 

evidentes. Assim, se o embargante entende que a sentença é errônea, 

deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão 

analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do instituto dos 

embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual 

prevê recurso específico. De mais a mais, no tocante a fundamentação 

dos danos morais o fato de expor a explicação do dano moral, com 

citações legais, jurisprudenciais e doutrinárias, não justifica o 

esquecimento de um elo importante entre o fato e o dano causado, se 

esse fato atingiu o espírito do ofendido e em que circunstâncias e grau ele 

se sentiu aviltado, prejudicado, magoado, impotente, é o que deverá sem 

exposto: nexo de causalidade, sem a qual, não há falar em reparação. 

Pergunta-se: onde encontra-se a obscuridade e contradição, se a 

sentença encontra-se devidamente fundamentada. Como se não 

bastasse, os Embargos de Declaração com efeitos infringentes só tem 

sido admitidos em casos excepcionais e ainda assim se demonstrado a 

ausência de outros recursos cabíveis, o que não se subsumi ao caso em 

espécie. No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA DO 

ACÓRDÃO ? INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. É vedado o reexame da 

matéria já apreciada pelo Tribunal por via de embargos, pois, tal recurso 

não tem o condão de modificar decisão, vez que se presta tão somente 

para corrigir erro material manifesto ou afastar omissão, obscuridade ou 

contrariedade existentes no acórdão.? (TJMT ? Emb Decl. nº86463/2008 ? 

3ª Câm. ? Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha - 15/09/2008) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRADIÇÃO E ERRO INEXISTENTE ? 

NÃO-ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração, conforme preceitua o 

artigo 535 do Código de Processo Civil, são cabíveis na hipótese de 

obscuridade, contradição ou omissão, contudo a doutrina e a 

jurisprudência, tendo por base o artigo 463 do mesmo diploma processual 

admitem ainda a sua utilização para provocar o juízo a sanar erro material 

ou de cálculo, admitindo a jurisprudência, também, o manejo daqueles com 

efeitos infringentes sobre a decisão embargada, se assim for pedido pela 

parte interessada. Não há que se falar em contradição a ser sanada, 

quando evidente o propósito do embargante em questionar decisão que 

lhe foi desfavorável, protelando o curso normal do feito. Para que se 

possa emprestar aos embargos caráter infringente, mister se faz a 

presença de situação tida como excepcional, tal como a ocorrência de 

erro manifesto, contrariedade ou omissão, o que não está a ocorrer no 

caso em apreço.? (TJMT ? Emb Decl. nº69000/2008 ? 3ª Câm. ? Des. Rel. 

Gilperes Fernandes da Silva - 18/08/2008) Desta forma, tenho pela 

manutenção da sentença atacada por todos os seus fundamentos. Diante 

do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de 

Processo Civil, rejeito os embargos de declaração opostos, ante a falta de 

contradição, omissão e obscuridade da sentença. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 15 de maio de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 15 de maio de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE BERNARDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001028-96.2017.8.11.0037 Reclamante: WALLACE BERNARDES DA 

SILVA Reclamada: VIVO S.A Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de 

Embargos de Declaração interposto pela parte reclamada tendo em vista 

descontentamento com a sentença exarada. Expõe a embargante que 

este Juízo deixou de fundamentar a existência de dano moral, que nenhum 

dano moral é presumido e não restou comprovado nos autos a ocorrência 

de dano moral. A responsabilidade da embargante é objetiva, inexistindo 

necessidade de fundamentar a incidência do dano moral, mas tão somente 

o acontecimento do fato danoso e o nexo de causalidade. Nesse passo, 

urge evidenciar a regra processual em espécie na lei 9.095/95 e no Novo 

Código De Processo Civil: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. 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. In casu, verifica-se que 

inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

objurgada. Logo, não há que se falar em propositura de embargos de 

declaração, mormente quando o objetivo não é sanar irregularidades 

contidas na sentença, mas sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido 

via recurso. Outrossim, a interpretação dada pelo embargante é diversa 

do entendimento dominante de que os embargos de declaração servem 

para reconhecer erro material manifesto. Ora, não se pode confundir erro 

material manifesto com erro manifesto do julgado, até por que o primeiro 

não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas corrigir erros 

evidentes. Assim, se o embargante entende que a sentença é errônea, 

deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão 

analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do instituto dos 

embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual 

prevê recurso específico. De mais a mais, no tocante a fundamentação 

dos danos morais o fato de expor a explicação do dano moral, com 

citações legais, jurisprudenciais e doutrinárias, não justifica o 

esquecimento de um elo importante entre o fato e o dano causado, se 

esse fato atingiu o espírito do ofendido e em que circunstâncias e grau ele 

se sentiu aviltado, prejudicado, magoado, impotente, é o que deverá sem 

exposto: nexo de causalidade, sem a qual, não há falar em reparação. 

Pergunta-se: onde encontra-se a obscuridade e contradição, se a 

sentença encontra-se devidamente fundamentada. Como se não 

bastasse, os Embargos de Declaração com efeitos infringentes só tem 

sido admitidos em casos excepcionais e ainda assim se demonstrado a 

ausência de outros recursos cabíveis, o que não se subsumi ao caso em 

espécie. No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA DO 

ACÓRDÃO ? INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. É vedado o reexame da 

matéria já apreciada pelo Tribunal por via de embargos, pois, tal recurso 

não tem o condão de modificar decisão, vez que se presta tão somente 

para corrigir erro material manifesto ou afastar omissão, obscuridade ou 

contrariedade existentes no acórdão.? (TJMT ? Emb Decl. nº86463/2008 ? 

3ª Câm. ? Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha - 15/09/2008) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRADIÇÃO E ERRO INEXISTENTE ? 

NÃO-ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração, conforme preceitua o 
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artigo 535 do Código de Processo Civil, são cabíveis na hipótese de 

obscuridade, contradição ou omissão, contudo a doutrina e a 

jurisprudência, tendo por base o artigo 463 do mesmo diploma processual 

admitem ainda a sua utilização para provocar o juízo a sanar erro material 

ou de cálculo, admitindo a jurisprudência, também, o manejo daqueles com 

efeitos infringentes sobre a decisão embargada, se assim for pedido pela 

parte interessada. Não há que se falar em contradição a ser sanada, 

quando evidente o propósito do embargante em questionar decisão que 

lhe foi desfavorável, protelando o curso normal do feito. Para que se 

possa emprestar aos embargos caráter infringente, mister se faz a 

presença de situação tida como excepcional, tal como a ocorrência de 

erro manifesto, contrariedade ou omissão, o que não está a ocorrer no 

caso em apreço.? (TJMT ? Emb Decl. nº69000/2008 ? 3ª Câm. ? Des. Rel. 

Gilperes Fernandes da Silva - 18/08/2008) Desta forma, tenho pela 

manutenção da sentença atacada por todos os seus fundamentos. Diante 

do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de 

Processo Civil, rejeito os embargos de declaração opostos, ante a falta de 

contradição, omissão e obscuridade da sentença. Rejeito, também, o 

pedido de reconhecimento de má-fé por parte do recorrentes, visto que 

este exerceu recurso previsto no ordenamento processual, apresentando 

os fundamentos que entendeu pertinentes, nos limites dos princípios do 

contraditório e ampla defesa. Intime-se a parte reclamante a respeito dos 

valores depositados nos autos para querendo, solicitar seu levantamento, 

visto que, ao que se depreende, o depósito fora feito a título de pagamento 

da condenação. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 15 de maio de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 15 de maio de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002447-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IMPERATIVA TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT0010933S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002447-54.2017.8.11.0037 Reclamante: IMPERATIVA TRANSPORTES 

LTDA Reclamada: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos e etc, 

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pela parte 

reclamada tendo em vista descontentamento com a sentença exarada. 

Expõe a embargante que houve omissão na referida decisão, haja vista 

que em momento algum o Douto Juízo explicitou na Sentença qual veículo o 

contrato se refere, que deu suporte a improcedência da ação, e que seja 

declarada para fazer constar no trecho da r.Sentença, que o pedido do 

embargante refere-se sobre inclusão de gravame indevido 

Independentemente da menção específica de qual veículo o contrato se 

refere, o fato é que o embargante negou relação com o banco embargado, 

destarte, posteriormente ficou evidenciado que sua versão não condizia 

com a verdade. A despeito da causa de pedir indenização por danos 

morais, ou seja, o gravame, indefere se em sentença foi utilizado o termo 

negativação, haja vista que o apontamento era o suposto responsável 

pelo ensejo do pedido de indenização, todavia, o gravame se mostrou 

licito. Outrossim, este recurso não se trata o propicio para atacar a 

decisão. Nesse passo, urge evidenciar a regra processual em espécie na 

lei 9.095/95 e no Novo Código De Processo Civil: Art. 48. Caberão 

embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. 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. In casu, verifica-se que inexiste 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença objurgada. 

Logo, não há que se falar em propositura de embargos de declaração, 

mormente quando o objetivo não é sanar irregularidades contidas na 

sentença, mas sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido via recurso. 

Outrossim, a interpretação dada pelo embargante é diversa do 

entendimento dominante de que os embargos de declaração servem para 

reconhecer erro material manifesto. Ora, não se pode confundir erro 

material manifesto com erro manifesto do julgado, até por que o primeiro 

não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas corrigir erros 

evidentes. Destarte, se o embargante entende que a sentença é errônea, 

deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão 

analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do instituto dos 

embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual 

prevê recurso específico. De mais a mais, no tocante a fundamentação 

dos danos morais o fato de expor a explicação do dano moral, com 

citações legais, jurisprudenciais e doutrinárias, não justifica o 

esquecimento de um elo importante entre o fato e o dano causado, se 

esse fato atingiu o espírito do ofendido e em que circunstâncias e grau ele 

se sentiu aviltado, prejudicado, magoado, impotente, é o que deverá sem 

exposto: nexo de causalidade, sem a qual, não há falar em reparação. 

Pergunta-se: onde encontra-se a obscuridade e contradição, se a 

sentença encontra-se devidamente fundamentada. Como se não 

bastasse, os Embargos de Declaração com efeitos infringentes só tem 

sido admitidos em casos excepcionais e ainda assim se demonstrado a 

ausência de outros recursos cabíveis, o que não se subsumi ao caso em 

espécie. No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA DO 

ACÓRDÃO ? INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. É vedado o reexame da 

matéria já apreciada pelo Tribunal por via de embargos, pois, tal recurso 

não tem o condão de modificar decisão, vez que se presta tão somente 

para corrigir erro material manifesto ou afastar omissão, obscuridade ou 

contrariedade existentes no acórdão.? (TJMT ? Emb Decl. nº86463/2008 ? 

3ª Câm. ? Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha - 15/09/2008) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRADIÇÃO E ERRO INEXISTENTE ? 

NÃO-ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração, conforme preceitua o 

artigo 535 do Código de Processo Civil, são cabíveis na hipótese de 

obscuridade, contradição ou omissão, contudo a doutrina e a 

jurisprudência, tendo por base o artigo 463 do mesmo diploma processual 

admitem ainda a sua utilização para provocar o juízo a sanar erro material 

ou de cálculo, admitindo a jurisprudência, também, o manejo daqueles com 

efeitos infringentes sobre a decisão embargada, se assim for pedido pela 

parte interessada. Não há que se falar em contradição a ser sanada, 

quando evidente o propósito do embargante em questionar decisão que 

lhe foi desfavorável, protelando o curso normal do feito. Para que se 

possa emprestar aos embargos caráter infringente, mister se faz a 

presença de situação tida como excepcional, tal como a ocorrência de 

erro manifesto, contrariedade ou omissão, o que não está a ocorrer no 

caso em apreço.? (TJMT ? Emb Decl. nº69000/2008 ? 3ª Câm. ? Des. Rel. 

Gilperes Fernandes da Silva - 18/08/2008) Diante do exposto, e com fulcro 

no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de Processo Civil, rejeito os 

Embargos de Declaração conforme alhures. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 15 de maio de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 15 de maio de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011641-90.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVA CARLOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011641-90.2016.8.11.0037 Reclamante: GEOVA CARLOS PEREIRA 

Reclamada: VIVO S.A Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de Embargos de 

Declaração interposto pela parte reclamada tendo em vista 

descontentamento com decisão que denegou a Concessão da Justiça 

Gratuita, visto que incompatível com a prática de postulação temerária 

apurada nos presentes autos. Expõe a embargante que este Juízo foi 

omisso, que não apontou o fundamentado da real motivação que privou a 

parte Embargante dos atos processuais. A parte embargante além de não 

recolher custas não comprovou a hipossuficiência em tempo hábil. Em 

atenção a Lei nº 1.060/50, deve o requerente comprovar a sua situação 

de miserabilidade, o que não restou cumprido nos autos, senão vejamos 

decisão condizente com o entendimento deste Juizo: “Tribunal de Justiça 

de São Paulo TJ-SP - Apelação : APL484351220118260554 SP 

0048435-12.2011.8.26.0554 - A Lei nº 1.060/50 não exige a miserabilidade 

absoluta do beneficiário, porém deve ser demonstrada a hipossuficiência 

financeira para concessão do benefício da justiça gratuita - Alegações 

incontroversas de que o apelante é empresário, dono de duas empresas - 

Afirmações não provadas de que as empresas não teriam funcionários, 

bem como que teriam sido abertas apenas para que o apelante, não 

ficasse na informalidade - Não demonstrada insuficiência de recursos 

para arcar com as custas e despesas processuais - Ônus que incumbia 

ao apelante - Inteligência do art. 333, I e II - Sentença de procedência 

mantida - Recurso desprovido. Desta forma, tenho pela manutenção da 

sentença atacada por todos os seus fundamentos.” Diante do exposto, e 

com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de Processo Civil, 

rejeito os Embargos de Declaração opostos, ante a falta de contradição, 

omissão e obscuridade da sentença. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 15 de maio de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 15 de maio de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011595-04.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO ROBERTO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CARDOZO DE SOUSA OAB - PR86186 (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):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011595-04.2016.8.11.0037 Reclamante: ENIO ROBERTO DA SILVA 

JUNIOR Reclamada: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e etc, Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

recurso de Embargos de Declaração interposto pela parte reclamada 

tendo em vista descontentamento com a sentença exarada. Expõe a 

embargante que este Juízo deixou de fundamentar a existência de dano 

moral, que nenhum dano moral é presumido e não restou comprovado nos 

autos a ocorrência de dano moral. A responsabilidade da embargante é 

objetiva, inexistindo necessidade de fundamentar a incidência do dano 

moral, mas tão somente o acontecimento do fato danoso e o nexo de 

causalidade. Nesse passo, urge evidenciar a regra processual em 

espécie na lei 9.095/95 e no Novo Código De Processo Civil: Art. 48. 

Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. 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. In casu, verifica-se que inexiste 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença objurgada. 

Logo, não há que se falar em propositura de embargos de declaração, 

mormente quando o objetivo não é sanar irregularidades contidas na 

sentença, mas sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido via recurso. 

Outrossim, a interpretação dada pelo embargante é diversa do 

entendimento dominante de que os embargos de declaração servem para 

reconhecer erro material manifesto. Ora, não se pode confundir erro 

material manifesto com erro manifesto do julgado, até por que o primeiro 

não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas corrigir erros 

evidentes. Assim, se o embargante entende que a sentença é errônea, 

deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão 

analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do instituto dos 

embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual 

prevê recurso específico. De mais a mais, no tocante a fundamentação 

dos danos morais o fato de expor a explicação do dano moral, com 

citações legais, jurisprudenciais e doutrinárias, não justifica o 

esquecimento de um elo importante entre o fato e o dano causado, se 

esse fato atingiu o espírito do ofendido e em que circunstâncias e grau ele 

se sentiu aviltado, prejudicado, magoado, impotente, é o que deverá sem 

exposto: nexo de causalidade, sem a qual, não há falar em reparação. 

Pergunta-se: onde encontra-se a obscuridade e contradição, se a 

sentença encontra-se devidamente fundamentada. Como se não 

bastasse, os Embargos de Declaração com efeitos infringentes só tem 

sido admitidos em casos excepcionais e ainda assim se demonstrado a 

ausência de outros recursos cabíveis, o que não se subsumi ao caso em 

espécie. No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA DO 

ACÓRDÃO ? INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. É vedado o reexame da 

matéria já apreciada pelo Tribunal por via de embargos, pois, tal recurso 

não tem o condão de modificar decisão, vez que se presta tão somente 

para corrigir erro material manifesto ou afastar omissão, obscuridade ou 

contrariedade existentes no acórdão.? (TJMT ? Emb Decl. nº86463/2008 ? 

3ª Câm. ? Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha - 15/09/2008) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRADIÇÃO E ERRO INEXISTENTE ? 

NÃO-ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração, conforme preceitua o 

artigo 535 do Código de Processo Civil, são cabíveis na hipótese de 

obscuridade, contradição ou omissão, contudo a doutrina e a 

jurisprudência, tendo por base o artigo 463 do mesmo diploma processual 

admitem ainda a sua utilização para provocar o juízo a sanar erro material 

ou de cálculo, admitindo a jurisprudência, também, o manejo daqueles com 

efeitos infringentes sobre a decisão embargada, se assim for pedido pela 

parte interessada. Não há que se falar em contradição a ser sanada, 

quando evidente o propósito do embargante em questionar decisão que 

lhe foi desfavorável, protelando o curso normal do feito. Para que se 

possa emprestar aos embargos caráter infringente, mister se faz a 

presença de situação tida como excepcional, tal como a ocorrência de 

erro manifesto, contrariedade ou omissão, o que não está a ocorrer no 

caso em apreço.? (TJMT ? Emb Decl. nº69000/2008 ? 3ª Câm. ? Des. Rel. 

Gilperes Fernandes da Silva - 18/08/2008) Desta forma, tenho pela 

manutenção da sentença atacada por todos os seus fundamentos. Diante 

do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de 

Processo Civil, rejeito os embargos de declaração opostos, ante a falta de 

contradição, omissão e obscuridade da sentença. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 15 de maio de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 15 de maio de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011793-41.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SHISLEY KELLY DE SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011793-41.2016.8.11.0037 

Promovente: SHISLEY KELLY DE SOUSA SANTOS. Promovido: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. Vistos e examinados os 

autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de ação promovida por SHISLEY KELLY DE SOUSA SANTOS em face de 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. A parte autora busca a 

dispensação do medicamento Aristab 10mg, por tempo indeterminado, em 

razão do diagnóstico de Síndrome de Down (CID-10 Q90.9). 

Analisando-se os autos, observa-se que a tutela de urgência foi 

indeferida na decisão de ID n° 3345639, em razão da autora não ter 

juntado aos autos receita médica e/ou relatório médico que justifique a 

necessidade de tal medicamento. Instada a se manifestar, a requerente 

limitou-se a juntar o receituário médico. O parecer do Núcleo de Apoio 

Técnico/NAT juntado aos autos por solicitação do Magistrado, informa que 

o uso do fármaco em questão não faz parte dos protocolos clínicos e 

diretrizes terapêuticas do SUS. Conforme já argumentado na decisão de ID 

3345639, a autora não informou se em seu tratamento foram tentados 

outros medicamentos disponibilizados pelo SUS. Nesses casos, há que se 

demonstrar a inefetividade dos produtos do sistema público ou que esses 

são impróprios para o tratamento do paciente. Analisando ainda, 

verifica-se que nenhuma das fontes aponta o uso para o tratamento de 

Síndrome de Down, de modo que não demonstrou justificativa técnica para 

o tratamento off-label, apesar de expressamente intimada acerca de tal 

possibilidade (evento 4). Assim, tendo em vista que a autora não juntou os 

documentos imprescindíveis para o deslinde da presente ação, entendo 

que o processo deva ser extinto sem resolução do mérito, conforme 

leciona o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Justifico ainda 

a extinção do processo sem resolução do mérito, pelo fato de não 

impossibilitar a autora de entrar novamente com uma ação pedindo o 

mesmo medicamento caso tenha TODOS os relatórios e receituários 

médicos indispensáveis para a concessão do fármaco. Vejamos: “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; Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, conforme art. 485, IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, 

face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto 

o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 16 

de maio de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 16.05.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012155-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019365A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8012155-43.2016.8.11.0037 Reclamante: ADRIANA APARECIDA MOURA 

Reclamada: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos e etc, Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Expõe a 

embargante “que este processo teve início pelo sistema PROJUDI, e foi 

migrado para o atual sistema de processos eletrônicos PJE, acredita-se 

que nesta migração, não fora trazido do sistema antigo um documento de 

suma importância para o deslinde do processo, que a parte autora junta 

neste momento novamente, comprovante de religação” Diante de tal 

informação cumpre informar a parte embargante que este Juízo não 

verificou qualquer erro no sistema, destarte, preclusa a oportunidade para 

a juntada de documentos ensejadoras de seu pleito. Nesse passo, urge 

evidenciar a regra processual em espécie na lei 9.095/95 e no Novo 

Código De Processo Civil: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. 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. In casu, verifica-se que 

inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

objurgada. Logo, não há que se falar em propositura de embargos de 

declaração, mormente quando o objetivo não é sanar irregularidades 

contidas na sentença, mas sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido 

via recurso. Outrossim, a interpretação dada pelo embargante é diversa 

do entendimento dominante de que os embargos de declaração servem 

para reconhecer erro material manifesto. Ora, não se pode confundir erro 

material manifesto com erro manifesto do julgado, até por que o primeiro 

não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas corrigir erros 

evidentes. Assim, se o embargante entende que a sentença é errônea, 

deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão 

analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do instituto dos 

embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual 

prevê recurso específico. De mais a mais, no tocante a fundamentação 

dos danos morais o fato de expor a explicação do dano moral, com 

citações legais, jurisprudenciais e doutrinárias, não justifica o 

esquecimento de um elo importante entre o fato e o dano causado, se 

esse fato atingiu o espírito do ofendido e em que circunstâncias e grau ele 

se sentiu aviltado, prejudicado, magoado, impotente, é o que deverá sem 

exposto: nexo de causalidade, sem a qual, não há falar em reparação. 

Pergunta-se: onde encontra-se a obscuridade e contradição, se a 

sentença encontra-se devidamente fundamentada. Como se não 

bastasse, os Embargos de Declaração com efeitos infringentes só tem 

sido admitidos em casos excepcionais e ainda assim se demonstrado a 

ausência de outros recursos cabíveis, o que não se subsumi ao caso em 

espécie. No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA DO 

ACÓRDÃO ? INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. É vedado o reexame da 

matéria já apreciada pelo Tribunal por via de embargos, pois, tal recurso 

não tem o condão de modificar decisão, vez que se presta tão somente 

para corrigir erro material manifesto ou afastar omissão, obscuridade ou 

contrariedade existentes no acórdão.? (TJMT ? Emb Decl. nº86463/2008 ? 

3ª Câm. ? Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha - 15/09/2008) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRADIÇÃO E ERRO INEXISTENTE ? 

NÃO-ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração, conforme preceitua o 

artigo 535 do Código de Processo Civil, são cabíveis na hipótese de 

obscuridade, contradição ou omissão, contudo a doutrina e a 

jurisprudência, tendo por base o artigo 463 do mesmo diploma processual 

admitem ainda a sua utilização para provocar o juízo a sanar erro material 

ou de cálculo, admitindo a jurisprudência, também, o manejo daqueles com 

efeitos infringentes sobre a decisão embargada, se assim for pedido pela 

parte interessada. Não há que se falar em contradição a ser sanada, 

quando evidente o propósito do embargante em questionar decisão que 

lhe foi desfavorável, protelando o curso normal do feito. Para que se 

possa emprestar aos embargos caráter infringente, mister se faz a 

presença de situação tida como excepcional, tal como a ocorrência de 

erro manifesto, contrariedade ou omissão, o que não está a ocorrer no 

caso em apreço.? (TJMT ? Emb Decl. nº69000/2008 ? 3ª Câm. ? Des. Rel. 

Gilperes Fernandes da Silva - 18/08/2008) Desta forma, tenho pela 

manutenção da sentença atacada por todos os seus fundamentos. Diante 

do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de 

Processo Civil, rejeito os embargos de declaração opostos, ante a falta de 

contradição, omissão e obscuridade da sentença. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 10 de maio de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 
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Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 10 de maio de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010944-06.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THALISON FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010944-06.2015.8.11.0037 Reclamante: EGIDIO ZANATTA - EPP 

Reclamada: THALISON FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA Vistos e etc, 

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. 

Expõe a embargante que houvera a intimação do exequente no ID 9188159 

para manifestar-se quanto à citação infrutífera por correio. Prazo que a 

exequente deixou transcorrer in albis. Entretanto tal situação não teria a 

capacidade de levar ao indeferimento da inicial (art. 485, I, CPC), mas tão 

somente à extinção do feito por ausência de impulso, requerendo a 

citação da parte requerida em novo endereço. Nesse passo, urge 

evidenciar a regra processual em espécie na lei 9.095/95 e no Novo 

Código De Processo Civil: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. 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. In casu, verifica-se que 

inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

objurgada. Logo, não há que se falar em propositura de embargos de 

declaração, mormente quando o objetivo não é sanar irregularidades 

contidas na sentença, mas sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido 

via recurso. Outrossim, a interpretação dada pelo embargante é diversa 

do entendimento dominante de que os embargos de declaração servem 

para reconhecer erro material manifesto. Ora, não se pode confundir erro 

material manifesto com erro manifesto do julgado, até por que o primeiro 

não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas corrigir erros 

evidentes. Assim, se o embargante entende que a sentença é errônea, 

deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão 

analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do instituto dos 

embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual 

prevê recurso específico. De mais a mais, no tocante a fundamentação 

dos danos morais o fato de expor a explicação do dano moral, com 

citações legais, jurisprudenciais e doutrinárias, não justifica o 

esquecimento de um elo importante entre o fato e o dano causado, se 

esse fato atingiu o espírito do ofendido e em que circunstâncias e grau ele 

se sentiu aviltado, prejudicado, magoado, impotente, é o que deverá sem 

exposto: nexo de causalidade, sem a qual, não há falar em reparação. 

Pergunta-se: onde encontra-se a obscuridade e contradição, se a 

sentença encontra-se devidamente fundamentada. Como se não 

bastasse, os Embargos de Declaração com efeitos infringentes só tem 

sido admitidos em casos excepcionais e ainda assim se demonstrado a 

ausência de outros recursos cabíveis, o que não se subsumi ao caso em 

espécie. No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA DO 

ACÓRDÃO ? INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. É vedado o reexame da 

matéria já apreciada pelo Tribunal por via de embargos, pois, tal recurso 

não tem o condão de modificar decisão, vez que se presta tão somente 

para corrigir erro material manifesto ou afastar omissão, obscuridade ou 

contrariedade existentes no acórdão.? (TJMT ? Emb Decl. nº86463/2008 ? 

3ª Câm. ? Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha - 15/09/2008) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRADIÇÃO E ERRO INEXISTENTE ? 

NÃO-ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração, conforme preceitua o 

artigo 535 do Código de Processo Civil, são cabíveis na hipótese de 

obscuridade, contradição ou omissão, contudo a doutrina e a 

jurisprudência, tendo por base o artigo 463 do mesmo diploma processual 

admitem ainda a sua utilização para provocar o juízo a sanar erro material 

ou de cálculo, admitindo a jurisprudência, também, o manejo daqueles com 

efeitos infringentes sobre a decisão embargada, se assim for pedido pela 

parte interessada. Não há que se falar em contradição a ser sanada, 

quando evidente o propósito do embargante em questionar decisão que 

lhe foi desfavorável, protelando o curso normal do feito. Para que se 

possa emprestar aos embargos caráter infringente, mister se faz a 

presença de situação tida como excepcional, tal como a ocorrência de 

erro manifesto, contrariedade ou omissão, o que não está a ocorrer no 

caso em apreço.? (TJMT ? Emb Decl. nº69000/2008 ? 3ª Câm. ? Des. Rel. 

Gilperes Fernandes da Silva - 18/08/2008) Consigne-se, por fim, que 

foram três tentativas de citação frustradas em endereços diferentes 

decorrentes de diligências de oficiais de Justiça em endereços fornecidos 

pela parte autora. É preciso que a parte interessada seja mais assídua na 

indicação correta e atual do endereço da parte demandada. Desta forma, 

tenho pela manutenção da sentença atacada por todos os seus 

fundamentos. Diante do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do 

Novo Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração 

opostos, ante a falta de contradição, omissão e obscuridade da sentença. 

À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 10 de maio de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 10 de maio de 

2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011974-42.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA SCHULTZ DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011974-42.2016.8.11.0037 Reclamante: ELAINE APARECIDA SCHULTZ 

DE BARROS Reclamada: BANCO DO BRASIL S.A SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. É 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Afirma a parte autora que foi vítima de 

fraude em sua fatura de cartão de crédito, que em decorrência dos danos 

materiais deve ser indenizada. Se defende a parte reclamada Banco do 

Brasil alegando preliminar e no mérito que que a requerente não se 

desincumbe do ônus legal de comprovar o fato constitutivo de seu direito. 

É o breve relato. Da Preliminar. A preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida em contestação deve ser afastada. O consumidor pode dirigir sua 

pretensão contra qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e comercial 

do produto e serviço. Trata-se de responsabilidade solidária, prevista no 

parágrafo único do art. 7º do CDC e § 1º do art. 25 do mesmo codex. 

Decido. O que se depreende do caso em tela é que a parte reclamante 

noticiou compra não realizada em sua fatura de cartão de crédito. Não é 

incontroverso nos autos a ocorrência de fraude, ou que de alguma forma 

o cartão de crédito tenha sido utilizado por terceiros não autorizados. 

Contudo, a reclamante trouxe fundamentos convicentes de que não 

efetuou a compra combatida. E somente esta, pois as demais cobranças 

lançadas em sua fatura de cartão de crédito não foram questionadas, pois 

a reclamante as reconhece. Exigir da reclamante prova cabal de que não 

comprou, enquanto é a reclamada quem tem melhores condições de trazer 

subsídios da efetiva compra, é inviabilizar o exercício do direito 

ressarcitório que se pretende com a presente ação. O reclamado Banco 

do Brasil, que também exerceu a defesa da reclamada Mastercard Brasil 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 132 de 685



alegando sua ilegitimidade passiva, em contestação, foi totalmente 

evasiva. Nada refere quanto às reclamações administrativas perpetradas 

pela reclamante. A reclamante comprovou sua irresignação desde a 

primeira cobrança indevida em seu cartão de crédito, na fatura com 

vencimento em 10.04.2016. Na mesma data se dirigiu à agência do Banco 

do Brasil, conforme comprovante do id. 3622361, e novamente tentou 

solucionar a questão em 18.08.2016 junto à agência (id. 3622361). 

Também entrou em contato pelo menos duas vezes com a central do 

cartão de crédito, conforme relatou na inicial e no aditamento à inicial, 

consignando inclusive as respostas obtidas. Sobre essas providências 

administrativas da reclamante a reclamada nada referiu na contestação. 

Sequer demonstrou que apurou em seus mecanismos de controle a 

probabilidade de fraude. Não demonstrou qualquer intenção de averiguar a 

situação e com isso trazer um alento à consumidora. Assim, diante das 

diligências da reclamante, não impugnadas eficazmente, e a 

omissão/inércia das reclamadas, há que se reconhecer a irregularidade 

das cobranças, conforme afirmado pela reclamante. A restituição do 

indébito deve ser realizada de forma simples, visto que não se constata 

má-fé das reclamadas. As faturas juntadas comprovam o valor pleiteado, 

consistente na indevida cobrança do valor de R$ 916,56 (...), pagas em 

seis parcelas de R$ 152,76 (...). A situação causou aborrecimentos à 

reclamante que extrapolam o mero dissabor do cotidiano, visto que 

dispendeu tempo nas várias idas até a agência e também em ligações para 

a administradora do cartão, sem sucesso, além de ter descontado 

mensalmente em sua fatura de cartão de crédito valores de compra que 

não realizou. Assim, a reparação do dano extrapatrimonial se mostra 

pertinente, devendo ser ponderada em relação ao valor a ser arbitrado, 

tendo em vista, primeiro, que não houve exposição negativa do nome da 

reclamante na esfera comercial, creditícia, segundo, porque as próprias 

reclamadas sofrem prejuízo por terem sido também vítimas, embora 

responsáveis com culpa por não prestar serviço dentro dos padrões de 

adequação e segurança exigidos pelo direito consumerista. Pelo exposto, 

rejeito a preliminar arguida e julgo procedentes os pedidos formulados na 

inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, e por conseguinte: a) condeno as 

reclamadas, solidariamente, a restituir à reclamante o valor de 916,56 

(novecentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), corrigido 

monetariamente pelo INPC desde os desembolsos (vencimento das 

faturas) e acrescido de juros legais de 1% ao mês, estes a contar da 

citação. b) condeno as reclamadas, solidariamente, em danos morais em 

favor da parte autora no valor que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), sobre o qual deve incidir correção monetária (INPC) e juros de 1% 

ao mês, a contar da data do arbitramento. Corrija-se o polo passivo em 

relação à reclamada Mastercard para Mastercard Brasil S/C Ltda. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 21 de maio de 2018. Publicado 

e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 29 de maio de 2018. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 101941 Nr: 1353-98.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILENE BATISTA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/O

 2. Ao advogado que renuncia ao mandato incumbe notificar o mandante, 

devendo continuar a praticar todos os atos para os quais foi nomeado 

durante os dez dias subsequentes, razão pela qual o pedido de nomeação 

de defensor público, após intimados os causídicos, por mais de uma vez, 

para apresentação de alegações finais, não afasta a legalidade da multa 

aplicada. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RMS 45.987/SP, 

Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2015, 

DJe 20/11/2015).Pontuo ainda, que em nenhum momento este Juízo 

valorou os motivos da renúncia, mas tão somente a ausência de 

notificação previa do sua cliente.Assim, mantenho a decisão de fl. 145 por 

seus próprios fundamentos.Aguarde-se a realização da audiência 

aprazada á fl. 145.Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 54204 Nr: 1769-71.2008.811.0037

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMERSON RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 Com efeito, apesar de o prazo prescricional ter permanecido suspenso, 

ainda se encontra presente o lapso temporal necessário à decretação da 

extinção da punibilidade do réu, pois transcorreram mais de 10 anos do 

recebimento da denúncia (03/09/2008) até a presente data.Assim, 

necessário se faz o reconhecimento, como de fato reconheço, da 

prescrição da pretensão punitiva, e a consequente extinção da 

punibilidade do delito capitulado no artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c o 

art. 5°, inciso III da Lei Federal n°. 11.340/06, atribuído a HERMERSON 

RODRIGUES DOS SANTOS, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.P. 

R. I. C.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.Primavera do Leste, 22 de maio de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 102115 Nr: 1537-54.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELISBERTO BORDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 Intimação do advogado do recuperando da audiência designada para o 

dia 15.06.2018, às 15h20min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 176033 Nr: 8551-16.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIELE DAIANE SOARES REIS, DEBORA 

PEREIRA RODRIGUES, CLEIDE DE OLIVEIRA VIEIRA, KENNIFFER VANESSA 

SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, FABIANO DALLOCA DE PAULA - 

OAB:MT 20075/O

 2. Ao advogado que renuncia ao mandato incumbe notificar o mandante, 

devendo continuar a praticar todos os atos para os quais foi nomeado 

durante os dez dias subsequentes, razão pela qual o pedido de nomeação 

de defensor público, após intimados os causídicos, por mais de uma vez, 

para apresentação de alegações finais, não afasta a legalidade da multa 

aplicada. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RMS 45.987/SP, 

Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2015, 

DJe 20/11/2015).Portanto, renove-se a intimação do advogado constituído 

pela acusada Cleide de Oliveira Vieira para apresentar memoriais no prazo 

legal, sob as penas da lei.Após, tornem conclusos para 

sentença.Intime-se e se cumpra.Primavera do Leste, 21 de maio de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 184730 Nr: 1294-03.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO PEREIRA SANTANA, VINICIUS REIS 

DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Azevedo Araújo - 

OAB:, FABIANO DALLOCA DE PAULA - OAB:MT 20075/O, VALQUIRIA 

DE CARVALHO AZEVEDO - OAB:MT 9.359

 Ao advogado que renuncia ao mandato incumbe notificar o mandante, 

devendo continuar a praticar todos os atos para os quais foi nomeado 

durante os dez dias subsequentes, razão pela qual o pedido de nomeação 

de defensor público, após intimados os causídicos, por mais de uma vez, 

para apresentação de alegações finais, não afasta a legalidade da multa 

aplicada. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RMS 45.987/SP, 

Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2015, 

DJe 20/11/2015).Pontuo ainda, que em nenhum momento este Juízo 

valorou os motivos da renúncia, mas tão somente a ausência de 

notificação previa do seu cliente.Aguarde-se a realização da audiência 

aprazada á fl. 95.Intime-se e se cumpra.Primavera do Leste, 21 de maio de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 185195 Nr: 1591-10.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS VILELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 Ao advogado que renuncia ao mandato incumbe notificar o mandante, 

devendo continuar a praticar todos os atos para os quais foi nomeado 

durante os dez dias subsequentes, razão pela qual o pedido de nomeação 

de defensor público, após intimados os causídicos, por mais de uma vez, 

para apresentação de alegações finais, não afasta a legalidade da multa 

aplicada. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RMS 45.987/SP, 

Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2015, 

DJe 20/11/2015).Portanto, renove-se a intimação do advogado constituído 

pelo acusado para apresentar memoriais no prazo legal, sob as penas da 

lei.Após, tornem conclusos para sentença.Intime-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 22 de maio de 2018.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123206 Nr: 5748-65.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BARROS TEIXEIRA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARI RODRIGUES, 

para devolução dos autos nº 5748-65.2013.811.0037, Protocolo 123206, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204201 Nr: 1424-56.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR HUGO SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 

20490

 Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a denúncia de fls. 

4/5, em todos os seus termos.Desde já designo audiência de instrução e 

julgamento, para 25.07.2018 às 13:30 horas.Citem-se e se intimem 

pessoalmente os acusados.Intimem-se o Ministério Público, os advogados 

as testemunhas de acusação e de defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 208272 Nr: 3334-21.2018.811.0037

 AÇÃO:  Re laxamen to  de  P r i são ->L ibe rdade ->Med idas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JULIANO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA DE 

SOUSA - OAB:19713/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 208272

Vistos, etc.

Diante da certidão de fl. 32, impossível a análise do presente pedido.

Assim, com o retorno dos autos a esta comarca, voltem conclusos para 

decisão.

Cumpra-se

Primavera do Leste, 24 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 125821 Nr: 8385-86.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY LUIZ SCHIFFTER CONRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IARA VANESSA OLIVEIRA 

ARAUJO - OAB:22465/MT, VALÉRIUS HATIRO KATO FALEIROS - 

OAB:MT 7.457-B

 Autos código 125821

S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de executivo de pena privativa de liberdade de 03 anos e 10 

meses de reclusão em regime aberto imposta ao reeducando VANDERLEY 

LUIZ SCHIFFTER CONRADO.

Após, o Ministério Público manifestou-se pela extinção da punibilidade, 

ante o cumprimento da pena pelo reeducando, conforme cota de fl. 141.

É o relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o reeducando cumpriu, in totum, as 

penas privativas de liberdade que lhe foram impostas.

Ante o exposto, declaro extinta, pelo cumprimento, a pena privativa de 

liberdade imposta ao sentenciado VANDERLEY LUIZ SCHIFFTER 

CONRADO com efeito retroativo a 10.05.2018, para os fins de direito.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações pertinentes e se 

arquivem os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 208287 Nr: 3342-95.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ANTONIO RODRIGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI ESCUDERO PEREIRA - 

OAB:MS/ 49085

 Código 208287

Vistos, etc.

1. Designo o dia 30/07/2018 às 14:15 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 28 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 208610 Nr: 3504-90.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MARTINS FONTES - 

OAB:MT/4.837-A

 Código 208610

Vistos, etc.

1. Designo o dia 30/07/2018 às 16:10 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 28 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 19/2018-SOR

O EXMO. SR. DR. JACOB SAUER – MM. JUIZ DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 CONSIDERANDO o Ofício 235/2018, da 17ª Subseção da OAB, solicitando 

a manutenção da suspensão dos prazos processuais, audiências e 

sessões na Comarca de Sorriso, a fim de evitar a instalação de 

insegurança jurídica aos jurisdicionados e advogados em virtude dos 

acontecimentos relacionados aos bloqueios de rodovias e estradas, 

trazendo varias dificuldades no que tange a locomoção e acesso às 

diversas cidades deste Estado;

 CONSIDERANDO a recomendação do Presidente do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, no sentido de que as dificuldades decorrentes do 

movimento paredista organizado pelo setor de transportes sejam 

concretamente analisadas nas Comarcas;

CONSIDERANDO o Decreto n.º 074/2018 da Prefeitura Municipal de 

Sorriso, que decretou situação de emergência em razão do 

desabastecimento e escassez de combustíveis no âmbito do Município de 

Sorriso;

RESOLVE:

 Art. 1º - Suspender os prazos processuais na Comarca de Sorriso, nos 

dias 29 e 30/05/2018, sem prejuízo ao regular expediente forense.

Art. 2º - Prorrogar os prazos processuais que se iniciarem ou se 

encerrarem no aludido período, para o primeiro dia útil subsequente.

Art. 3º - A realização de audiências já designadas fica a cargo de cada 

Magistrado deliberar concretamente a respeito.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor nesta data.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia à egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça e Presidência do Tribunal de Justiça, MM. 

Juízes da Comarca, Ministério Público, Secretarias das Varas, OAB – 

Subseção de Sorriso e Defensoria Pública.

 Sorriso/MT, 29 de maio de 2018.

Jacob Sauer

Juiz Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005480-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SENNA AUTO PECAS LTDA - ME (RÉU)

 

Processo n º :  1005480-43 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005833-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON ROGERIO LERMEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

1005833-83.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 28 de maio de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001765-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CRISTINA MARTINS HUERGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

 

Processo n º :  1001765-90 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito, tendo em vista a petição da 

Parte Autora. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI 

Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004833-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

 

1004833-48.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Requerida/ Apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000834-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOELI LOPES WASEM (EMBARGANTE)

EDELTRAUDE MARIA ZILLI (EMBARGANTE)

MARCELO MARCOS WASEM (EMBARGANTE)

CARMEM ALICE LOPES (EMBARGANTE)

JOSE AURELIO ZILLI (EMBARGANTE)

MARCIO LUIZ HAAB (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS VALDIR DE MEDEIROS OAB - MT17911/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

 

1000834-53.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

impugnação aos embargos, no prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001038-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. I. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SABON VAZ OAB - SP340731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. I. E. C. D. P. F. L. -. E. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001038-97.2018.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de pedido de alvará judicial formulado por EDUARDO 

IUNG LIGORO, visando a compra do medicamento experimental 

denominado fosfoetanolamina sintética junto ao laboratório PDT PHARMA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP, 

aduzindo em síntese, que é paciente oncológico, diagnosticado com 

neoplasia maligna infiltrativa favorável a glioblastoma multiforme (grau IV – 

OMS), após cefaleia e hemiparesia a direita de predomínio crural. Segue 

narrando, que realizou procedimento procedimento cirúrgico em 

08/12/2017 e encontra-se em tratamento quimioterápico, de modo que 

requer lhe seja dado o direito constitucional de escolha, assumindo total 

responsabilidade e risco pela utilização da substância. Aduz ainda, que o 

medicamento tornou-se uma busca incessante entre os portadores de 

câncer, pois tem conhecimento de inúmeros casos em que pacientes 

diagnosticados com neoplasia maligna relatam melhora expressiva na 

qualidade de vida do usuário, inexistindo efeitos colaterais negativos. 

Salienta também, que embora aludida substância experimental tenha sido 

objeto de estudos em humanos, ainda não é registrada pela ANVISA como 

medicamento, razão pela qual inexiste a possibilidade de aquisição 

administrativamente. Menciona ainda, que embora tenha havido a 

suspensão da Lei n. 13.269/2016, fazendo com que o ‘status quo’ fosse 

retomado, o STF não proibiu o uso da fosfoetanolamina sintética, de modo 

que prevalece o disposto no art. 196 da Constituição Federal. Por tais 

razões, pugna pela procedência do pedido, expedindo-se o competente 

alvará judicial de autorização do medicamento fosfoetanolamina sintética 

junto ao Laboratório PDT PHARMA. Com a inicial vieram os documentos de 

id. 12036815 e ss. Instado a se manifestar, o Parquet opinou 

favoravelmente ao deferimento do pedido inicial (id. 12288225). Vieram-me 

os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como 

se sabe, o direito a vida é o bem maior consagrado pela Constituição 

Federal. Além disso, igualmente se tem o direito à saúde, intrinsecamente 

ligado àquela e protegido pela Carta Magna, que impõe ao Estado a sua 

tutela. Assim, diante da proteção constitucional à vida e a saúde, entendo 

que a procedência do pedido inicial é medida imperativa, conforme passo a 

expor. In casu, o requerente demonstrou estar acometido de neoplasia 

maligna infiltrativa favorável a clioblastoma multiforme (grau IV – OMS), 

bem como que a imunoistoquimica com diagnóstico de índice de 

proliferação celular igual a 80%, conforme se denota do relatório médico 

de id. 12036924. Entretanto, fato é que não se pode exigir do 

autor/paciente que fique, passivamente, lhes sendo assegurado a busca 

de outros meios de tratamentos disponíveis, ainda que estes se encontrem 

em fase de experimentação e não disponha do devido registro junto à 

ANVISA. No ponto, válido destacar que o fato de a substância não ser 

registrada e não ter eficácia cientificamente comprovada não autoriza, por 

si só, que seja usurpada da paciente. Ademais, o requerente tem 

capacidade de discernimento preservada e detém ciência que, além de 

eventual êxito, estará exposto a riscos pelo uso de substância 

experimental, estando determinado a assumi-los. Assim, a despeito de, a 

princípio, ser descabido o fornecimento de medicamentos que não 

possuem registro na ANVISA, em situações excepcionais, em face o 

grave risco, como sucede nos autos, entendo que deve ser relativizada tal 

restrição. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul, vejamos: “Cabível o fornecimento da medicação postula, não obstante 

a alegada ausência de registro na ANVISA, considerando-se que a 

situação dos autos, observada a gravidade da doença e urgência no 

tratamento, diante da doença que acomete a parte autora” (Agravo de 

Instrumento Nº 70062015508, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 

08/10/2014). Ante o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, 

DEFIRO o pedido inicial e, por conseguinte, autorizo o autor a compra do 

medicamento acima apontado, junto ao laboratório PDT PHARMA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, na quantidade 

e tempo que se fizerem necessários. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC. DECLARO esta PUBLICADA com a inserção no Sistema PJE. 

DISPENSADO o registro, nos termos do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

INTIMEM-SE. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 22 de Março de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001038-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. I. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SABON VAZ OAB - SP340731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. I. E. C. D. P. F. L. -. E. (REQUERIDO)

 

1001038-97.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para retirar o Alvará na Secretaria 

desta Vara. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001114-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. P. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SABON VAZ OAB - SP340731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. I. E. C. D. P. F. L. -. E. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001114-24.2018.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de pedido de alvará judicial formulado por IZABEL 

PENHA BERNARDIS, visando a compra do medicamento experimental 

denominado fosfoetanolamina sintética junto ao laboratório PDT PHARMA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP, 

aduzindo em síntese, que é paciente oncológica, diagnostica com CID C54 

– neoplasia maligna do corpo do útero e C49 – neoplasia maligna do tecido 

conjuntivo e de outros tecidos moles, com metástase pulmonar. Segue 

narrando, que realizou procedimento de quimioterapia sem nenhum êxito, 

estando, atualmente, de modo que esgotadas as possibilidades de 

tratamento convencionais, requer lhe seja dado o direito constitucional de 

escolha, assumindo total responsabilidade e risco pela utilização da 

substância. Aduz ainda, que o medicamento tornou-se uma busca 

incessante entre os portadores de câncer, pois tem conhecimento de 

inúmeros casos em que pacientes diagnosticados com neoplasia maligna 

relatam melhora expressiva na qualidade de vida do usuário, inexistindo 

efeitos colaterais negativos. Salienta também, que embora aludida 

substância experimental tenha sido objeto de estudos em humanos, ainda 

não é registrada pela ANVISA como medicamento, razão pela qual inexiste 

a possibilidade de aquisição administrativamente. Menciona ainda, que 

embora tenha havido a suspensão da Lei n. 13.269/2016, fazendo com 

que o ‘status quo’ fosse retomado, o STF não proibiu o uso da 

fosfoetanolamina sintética, de modo que prevalece o disposto no art. 196 

da Constituição Federal. Por tais razões, pugna pela procedência do 

pedido, expedindo-se o competente alvará judicial de autorização do 

medicamento fosfoetanolamina sintética junto ao Laboratório PDT 

PHARMA. Com a inicial vieram os documentos de id. 12105743 e ss. 

Instado a se manifestar, o Parquet opinou favoravelmente ao deferimento 

do pedido inicial (id. 12288035). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como se sabe, o direito a vida 

é o bem maior consagrado pela Constituição Federal. Além disso, 

igualmente se tem o direito a saúde, intrinsecamente ligado àquela e 

protegido pela Carta Magna, que impõe ao Estado a sua tutela. Assim, 
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diante da proteção constitucional à vida e a saúde, entendo que a 

procedência do pedido inicial é medida imperativa, conforme passo a 

expor. In casu, a requerente demonstrou estar acometida de neoplasia 

maligna de útero metastático para o pulmão – CID C49 e CID C54.2, 

conforme se denota dos relatórios médicos de id. 12105785. Entretanto, 

fato é que não se pode exigir da autora/paciente que fique, passivamente, 

lhes sendo assegurada a busca de outros meios de tratamentos 

disponíveis, ainda que estes se encontrem em fase de experimentação e 

não disponha do devido registro junto à ANVISA. No ponto, válido 

destacar que o fato de a substância não ser registrada e não ter eficácia 

cientificamente comprovada não autoriza, por si só, que seja usurpada da 

paciente. Ademais, a requerente tem capacidade de discernimento 

preservada e detém ciência que, além de eventual êxito, estará exposta a 

riscos pelo uso de substância experimental, estando determinada a 

assumi-los. Assim, a despeito de, a princípio, ser descabido o 

fornecimento de medicamentos que não possuem registro na ANVISA, em 

situações excepcionais, em face de grave risco, como sucede nos autos, 

entendo que deve ser relativizada tal restrição. Nesse sentido, já decidiu o 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, vejamos: “Cabível o fornecimento 

da medicação postula, não obstante a alegada ausência de registro na 

ANVISA, considerando-se que a situação dos autos, observada a 

gravidade da doença e urgência no tratamento, diante da doença que 

acomete a parte autora” (Agravo de Instrumento Nº 70062015508, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos 

Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 08/10/2014). Ante o exposto e, em 

consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido inicial e, por 

conseguinte, autorizo à autora a compra do medicamento acima apontado, 

junto ao laboratório PDT PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS, na quantidade e tempo que se fizerem necessários. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. DECLARO esta PUBLICADA 

com a inserção no Sistema PJE. DISPENSADO o registro, nos termos do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIMEM-SE. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

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

de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT., 22 de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001114-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. P. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SABON VAZ OAB - SP340731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. I. E. C. D. P. F. L. -. E. (REQUERIDO)

 

1001114-24.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para retirar o alvará na secretaria 

desta Vara. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000493-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MARTINS DA CRUZ (REQUERIDO)

 

1000493-61.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 28 de maio de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004810-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA CLARA AGROCIENCIA INDUSTRIAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTEIRA AGRICOLA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP (RÉU)

 

CERTIDÃO 1004810-05.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

Carta Citação devolvida pelo correio.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000490-43.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMOR PARISOTO (EXECUTADO)

PARISOTO TRANSPORTES LTDA. - ME (EXECUTADO)

MIRIA SIMIONATTO (EXECUTADO)

 

Processo n º :  1000490-43 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002164-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO (AUTOR)

RONALDO PADILHA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA NOBRE TORRES OAB - MT0017453A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR CESAR MARTINI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT19437/O 

(ADVOGADO)

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO)

 

Processo n º :  1002164-56 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003241-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL DALLEPIANE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIELI DAPONT OAB - MT18090/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NERI DA ROSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

 

Processo n º :  1003241-03 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 
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e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003572-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELMIR JOSE DAMIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI ZEFERINO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIDE APARECIDA COCA DO NASCIMENTO OAB - MS7899 (ADVOGADO)

 

Processo nº: 1003572-82.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê prosseguimento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do 

NCPC. Sorriso/MT, 28 de maio de 2018. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002089-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CALZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO)

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO)

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Processo n º :  1002089-80 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002915-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO CAMPAGNOLO MASCARELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERES REPRESENTACOES AGRICOLAS EIRELI (EXECUTADO)

 

Processo n º :  1002915-09 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000590-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATURALLE AGRO MERCANTIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR OAB - SP358087 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1000590-95.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001172-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO LUIS BELTRAME (EXECUTADO)

 

1001172-95.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 245,00, Aqueles que necessitam fazer o pagamento devem 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 

203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a 

Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra 

superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras informações 

podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de 

Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural, PARA REALIZAÇÃO DE PENHORA E 

INTIMAÇÃO. Sorriso/MT, 28 de maio de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002473-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. S. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO)

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES OAB - MT8502/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. L. D. S. (RÉU)

 

Processo n º :  1002473-43 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002279-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRIK MOCIR DE LIMA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Processo nº: 1002279-43.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 
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estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 28 de maio de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001641-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DA SILVA HAIGERT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Processo nº: 1001641-10.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 28 de maio de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000230-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PICHINHAKI (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1000230-29.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 28 de maio de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000440-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAELI CARDOSO TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Processo nº: 1000440-80.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 28 de maio de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000989-27.2016.8.11.0040

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:

ORLANDO ROSINA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL ANTONIO CHIOCHETTA OAB - RS72617-A (ADVOGADO)

 

Processo nº: 1000989-27.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 28 de maio de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005922-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIO MARIANI (EXECUTADO)

IDENIO MARIANI (EXECUTADO)

EDNA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA MARIANI (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1005922-09.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 28 de maio de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001338-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON SOARES DE NORONHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Processo nº: 1001338-93.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 28 de maio de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001515-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ALEXANDRE LIDANI (REQUERIDO)

 

Processo n º :  1001515-57 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005512-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL PAVAO TERRA (RÉU)

 

1005512-48.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 175,00, Aqueles 

que necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000764-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINI & SANTINI LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS LINDOMAR ROSA OAB - MT9876/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEITI JAQUELINE GASS (RÉU)

 

Processo n º :  1000764-07 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 140,00, 

Aqueles que necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras informações 

podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de 

Diligências’. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI 

Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005877-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ST REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1005877-05.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 28 de maio de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000543-24.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA SOUZA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

Processo nº: 1000543-24.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 28 de maio de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000090-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARIA DA SILVA AMORIM ZILZ LEYENDECKER (REQUERIDO)

 

1000090-58.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 28 de maio de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000816-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS SILVA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

1000816-32.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 28 de maio de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000026-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON CARLOS KARNOPP - EPP (RÉU)

 

Processo nº: 1000026-19.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 28 de maio de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006453-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SOUSA SILVA (RÉU)

 

1006453-95.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

correspondência de citação devolvida pelo correio. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000419-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES MARSON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR FOGACA DOS SANTOS (RÉU)

NEIDA PERUZZO (RÉU)

ALICE MARIA ZANATTA PERBONI (RÉU)

MOACIR DOMINGOS BUSATTA (RÉU)

BENJAMIN PERBONI SOBRINHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM PEREIRA DA SILVA OAB - MT3036/O (ADVOGADO)

LUCIVALDO ALVES MENEZES OAB - MT4271/O-O (ADVOGADO)

VALMIR FOGACA DOS SANTOS OAB - SP112473 (ADVOGADO)

 

1000419-41.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as partes para se manifestarem acerca da proposta 

de honorários do Sr. Perito. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001499-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL JOSE BENVINDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES DA SILVA OAB - MT0007603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

 

1001499-06.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 29 de maio de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003516-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PLETSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SMB PLACAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003516-15.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: RODRIGO PLETSCH REQUERIDO: SMB PLACAS LTDA - ME 

Vistos etc. Ante a manifestação da parte requerida em Id. 13417073, 

REDESIGNO a solenidade para o dia 22 de Agosto de 2018, às 16h30min, 

mantendo-se os demais termos da deliberação anterior. Caso já tenham 

sido expedidas as intimações, determino a Secretaria que providencie a 

imediata cientificação dos Advogados constituídos nos autos, ainda que 

por via telefônica, a fim de evitar deslocamentos desnecessários. Às 

providências. Sorriso/MT., 29 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002142-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NERI WILIBALDO MELCHIORS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Processo n º :  1002142-95 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para pagar, no prazo legal, o valor das 

custas processuais e despesas no importe de R$ 621,97 (seiscentos e 

vinte e um reais e noventa e sete centavos), bem como comprovar o 

cancelamento do débito referente à recuperação de energia, conforme 

determinado em sentença, conforme ID 12336489. Sorriso/MT, 29 de maio 

de 2018. Mirela C.P.L.Gianetti Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000861-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTHONY RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1000861-36.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 29 de maio de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000553-68.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. P. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 141 de 685



1000553-68.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte REQUERIDA, para comparecer na audiência 

de Oitiva do Requerido, designada para o dia 12 DE JUNHO DE 2018, às 

13:00h, à realizar-se nos autos de Carta Precatória nº 

593-83.2018.811.0109, em tramite pela Única Vara Cível da Comarca de 

Marcelância/MT. MARCILEIA CAPITANIO MULLER DE SOUZA

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1371 Nr: 251-57.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ OSÓRIO ANDREGUETTO DA SILVA, 

BRUNO RAMOS SAENGER, IRONI ANTONIO DONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, Emilia Carlota 

Gonçalves Vilela - OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:13700, MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - OAB:8.934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA S. JUNIOR - OAB:12.007, RODOLFO COELHO 

RIBEIRO - OAB:16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

DOS ANJOS RODRIGUES CECHELLA GOMES - OAB:20238, KARINA 

CAPELLESSO A BATISTELLA - OAB:12.772/MT, NELSON SARAIVA 

DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

AUTORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de SANTO AUGUSTO-RS, com a finalidade de 

PENHORA E AVALIAÇÃO, devendo ser comprovado nos autos o preparo, 

para posterior remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105600 Nr: 8683-69.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMERA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LOPES VILELA BERBEL 

- OAB:41766, FLAVIO PEREIRA LIMA - OAB:120.111/SP, GUSTAVO 

REZENDE MITNE - OAB:52997, Marcos Joaquim Gonçalves Alves - 

OAB:20389/DF, MARICI GIANNICO - OAB:30983/DF

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 5.265,52, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls.609/613, sendo que o valor de R$ 2.632,76 refere-se as 

custas e o valor de R$ 2.632,76 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101620 Nr: 4511-84.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, IHH, IHH, MRH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:135.295/SP

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.105, sendo que o valor refere-se as custas judiciais. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 117343 Nr: 8197-50.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, RSDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 8197-50.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXEQÜENTE(S): REGIANE SOUZA DE PAULA

EXECUTADO(A, S): MAURO CORREA PEREIRA, CPF nº 899.176.501-72

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/10/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 523,97

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, acima qualificado atualmente 

em lugar incerto e não sabido, de conformidade com o despacho abaixo 

transcrito, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em 

consonância com o disposto no § 3o, artigo 854, do NCPC, sobre a 

penhora exitosa, no valor de R$ 910,12.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição. Cuida-se de execução de 

alimentos proposta por MARIANE DE PAULA PEREIRA, representada por 

REGIANE SOUZA DE PAULA, assistidas pela DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL em desfavor de MAURO CORREA PEREIRA, todos 

devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos 

na peça inicial. Citação, fl. 45. Entre um ato e outro, à fl. 52 o exequente 

requereu a penhora online. Na oportunidade, encartou aos autos planilha 

de débito atualizada (fl. 53). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Considerando que a 

penhora online atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis 

insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil. Isto posto, DEFIRO o 

pedido de penhora online e, ato contínuo, PROCEDO a operação 

necessária, conforme se verifica dos extratos anexos. Sendo exitosa a 

penhora, INTIME-SE o devedor para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do Novo 

Código de Processo Civil. Resultando frustrada a penhora, desde já, 

DEFIRO o requerimento de penhora sobre as contas do FGTS e PIS/PASEP 

eventualmente existentes em nome do executado. No ponto, preceitua o 

artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: “São impenhoráveis: IV - 

os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, 

os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, 

bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador 

autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”. 

Ocorre que, o parágrafo segundo do mesmo artigo prevê uma exceção à 
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regra de impenhorabilidade que assim dispõe: “§ 2° O disposto nos incisos 

IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de 

prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às 

importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, 

devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8°, e no art. 529, 

§ 3°”. Sendo assim, tratando de verba alimentar inegável que a 

impenhorabilidade disposta no inciso IV do art. 833 deve ser afastada. No 

mais, restando infrutíferas as medidas acima para a satisfação do débito 

alimentar e, diante das inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, 

sobretudo, do art. 782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, EXTRAIA-SE 

certidão para fins de inclusão nos cadastros de inadimplentes, conforme 

requerido, entregando-a a exequente, mediante traslado, com a respectiva 

intimação do executado de tal providência. Por fim, DETERMINO à 

Secretaria que promova a atualização de todos os dados cadastrais 

(partes, Advogados etc) dos processos em trâmite por esta Vara, junto ao 

Cartório Distribuidor, Sistema Apolo e PJE, procedendo-se, se necessário 

for, a reautuação dos autos, nos termos do art. 27, inciso II da CNGC/MT. 

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Às providências. Sorriso/MT., 21 de Agosto de 2017. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande. Juíza de Direito.

Eu, Mayla Dovigi, estagiária, digitei.

Sorriso - MT, 28 de maio de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146547 Nr: 2248-74.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LGS, DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2248-74.2016.811.0040

 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA/CREDORA: LAIS GRACIELE SUZARTE

PARTE RÉ/DEVEDORA: JUNIOR MARTINS DA SILVA

VALOR DA CAUSA: R$ 1.335,07

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA ACIMA QUALIFICADA, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, 

pagar as três prestações anteriores, bem como as parcelas que se 

vencerem no curso do processo (artigo 528, §7º, do NCPC), provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe 

decretada a prisão civil (artigo 528, caput e §3º, do NCPC).

 Eu, Mayla Dovigi, estagiária, digitei.

 Sorriso - MT, 28 de maio de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84074 Nr: 3242-78.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KMHOL, LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHDOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ROMA - 

OAB:5319/PE

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONALD HOBERT DE OLIVEIRA LISBOA, 

Cpf: 02826732706, Rg: 043496734-5, Filiação: Iracema Francisca de 

Oliveira e Zozimo Ribeiro Lisboa*, data de nascimento: 06/02/1975, 

brasileiro(a), natural de Rio de Janeiro-RJ. 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$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de 

cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após 

o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 27 de abril de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116293 Nr: 7322-80.2014.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGSD, RSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DOS ANJOS 

RODRIGUES CECHELLA GOMES - OAB:20238, NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT, Sheyla Mara Correa de Almeida - 

OAB:MT/8708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIANE BOTTEGA - 

OAB:15.397/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.67 , sendo que o valor refere-se as custas judiciais. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51819 Nr: 2249-06.2009.811.0040

 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: LUIZ ALMEIDA PRESTADOR DE SERVIÇO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A - Claro Centro Oeste S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846/MT

 mpulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 543,53 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.329/334, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 130,13 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 
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remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141246 Nr: 11229-29.2015.811.0040

 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: NELSON JOSÉ DE QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687 OAB/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 9.246,50, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 328/329 sendo que o valor de R$ 4.704,80 refere-se as 

custas e o valor de R$ 4.541,70 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53604 Nr: 3923-19.2009.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMÁCIA EDS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PAROLIN - 

OAB:OAB/MT 8023

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 543,53, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 440/463 , sendo que o valor de R$ 413,40refere-se as 

custas e o valor de R$ 130,13 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173717 Nr: 5505-73.2017.811.0040

 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: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA, NATIV FOODS LTDA, NATIV 

-COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 92,04, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 45/46, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173340 Nr: 5361-02.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRA MENDES DA SILVA - ME, Alexandra 

Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 1.425,79, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 31/33, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163198 Nr: 11082-66.2016.811.0040

 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: FRANCISCO GELSON DELFINO MAIA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE BORGES DA SILVA 

- OAB:3306-AC, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 
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processuais no valor de R$ 92,04, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 62/62, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139631 Nr: 10473-20.2015.811.0040

 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: ANDRÉA APARECIDA DA SILVA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS AMAZÔNICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LUIS BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:271310/SP, MAURO ANDRIESKI - OAB:OAB/MT 

10.925-B, THIAGO SAMPAIO ANTUNES - OAB:238556/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 mpulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 92,04, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.43/44, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143667 Nr: 638-71.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEVERSON FLORENCE DA SILVA DIAS, CLAUDIO 

FLORENCE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745, BRUNA THOMAZI GARCIA - OAB:24151-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPSIS - 

OAB: 8767/MT, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:OAB/MS 379, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 mpulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 543,53, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 258/259, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 130,13 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119273 Nr: 9518-23.2014.811.0040

 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: DPDEDMG, ELDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SAMUEL ROQUE DA SILVA, Filiação: 

Maria Roque da Silva, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de 

cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após 

o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 25 de abril de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 191413 Nr: 4935-53.2018.811.0040

 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: REINALDO TURRA DE ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA, NATIV FOODS LTDA, NATIV 

-COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MORISA SANT ANA DE OLIVEIRA 

DE AVILA - OAB:10263-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4935-53.2018.811.0040 - Código Apolo: 191413.

 Vistos etc.

 RECEBO a presente como ação ordinária visando a habilitação de crédito 

retardatário em processo de recuperação judicial.

 CITE-SE a requerida para, querendo, no prazo legal contestar a ação, 

advertindo-a que não sendo contestada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados na inicial, tudo na forma dos arts. 335 e 344 do atual CPC.

 Oportunamente, INTIME-SE o Administrador Judicial para manifestação, no 

prazo legal.

 Após, COLHA-SE o parecer ministerial.

 Em seguida, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT, ____ de __________ de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 191414 Nr: 4936-38.2018.811.0040

 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: FRANCISCO DE LÍRIO SERVILHA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA, NATIV FOODS LTDA, NATIV 

-COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MORISA SANT ANA DE OLIVEIRA 

DE AVILA - OAB:10263-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4936-38.2018.811.0040- Código Apolo: 191414.

 Vistos etc.

 RECEBO a presente como ação ordinária visando a habilitação de crédito 

retardatário em processo de recuperação judicial.

 CITE-SE a requerida para, querendo, no prazo legal contestar a ação, 

advertindo-a que não sendo contestada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados na inicial, tudo na forma dos arts. 335 e 344 do atual CPC.

 Oportunamente, INTIME-SE o Administrador Judicial para manifestação, no 

prazo legal.

 Após, COLHA-SE o parecer ministerial.

 Em seguida, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 29 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 191821 Nr: 5167-65.2018.811.0040

 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: GILVANO ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE KELLY MOREIRA 

ALMEIDA - OAB:22264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5167-65.2018.811.0040 - Código Apolo: 191821.

 Vistos etc.

 RECEBO a presente como ação ordinária visando a habilitação de crédito 

retardatário em processo de recuperação judicial.

 DEFIRO o pedido de gratuidade, salientando que poderão ser revogados a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. ANOTE-SE.

 CITE-SE a requerida para, querendo, no prazo legal contestar a ação, 

advertindo-a que não sendo contestada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados na inicial, tudo na forma dos arts. 335 e 344 do atual CPC.

 Oportunamente, INTIME-SE o Administrador Judicial para manifestação, no 

prazo legal.

 Após, COLHA-SE o parecer ministerial.

 Em seguida, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 29 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 109329 Nr: 1695-95.2014.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZANETE VIRGEM MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERCILIA VIRGEM MACHADO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1695.95.2014.811.0040 (Código 109329)

 Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fl. 71, intime-se a inventariante pessoalmente 

para providenciar o regular andamento do processo, sendo que para 

tanto, concedo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 29 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 10018 Nr: 1866-43.2000.811.0040

 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: ADENILSON ANGELO SMANIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO OLINTO SMANIOTTO (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1866.43.2000.811.0040 (Código 10018)

 Vistos etc.

 Tendo em vista o desinteresse dos interessados em promover o 

andamento do presente inventário, remetam-se os autos ao arquivo, 

mediante as baixas e anotações pertinentes.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 29 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 32111 Nr: 1281-78.2006.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR CASANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONATO CINTO - OAB:9.011, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1281.78.2006.811.0040 (Código 32111)

 Vistos etc.

 Atenda-se o requerimento formulado às fls. 162 e ss e oportunamente, 

intime-se o exequente para requerer o que de direito.

 Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 29 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 62033 Nr: 5325-04.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUCIANO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE ANDRADE 

FILHO - OAB:4144-B/MS

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

AUTORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de SÃO GABRIEL DO OESTE, com a finalidade de 

PENHORA, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior 

remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 89115 Nr: 697-98.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, EDIVAN GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA FERREIRA, RICIERI FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE BATISTA DOS 

SANTOS MAGALHÃES - OAB:5190-B

 É o breve relato. Decido.Ao ofertar contestação, o réu Ricieri Francio 

alega preliminarmente sua ilegitimidade de parte, o que, todavia, não 

procede, face a sua negativa em emitir autorização para lavratura da 

competente escritura.Igualmente não procede a tese de carência de ação 

por falta de interesse de agir, uma vez que, o fato de o autor postular a 

declaração de cessão de direitos, não significa necessariamente que a 

cessão, de fato, não se realizou, situação fática esta que depende de 

ampla dilação probatória.Nessa esteira, rejeito ambas as preliminares 

arguidas e, via de consequência, declaro o processo 

saneado.Prosseguindo, ante o teor da certidão de fls. 138, decreto a 

revelia da ré/herdeira Ana Clara Ferreira Ribeiro, todavia, deixo de 

aplicar-lhe os efeitos da revelia, eis que presente uma das hipóteses 

previstas no art. 345 do CPC.Em cumprimento ao disposto no art. 357 II do 

atual CPC, anoto que a prova deverá recair sobre os seguintes pontos: 

existência do negócio jurídico de compra e venda/cessão de direitos entre 

Edivan Gomes da Silva e Francisca Ferreira sem prejuízo de outros que 

podem ser sugeridos pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto 

ainda que, os meios de prova admitidos em questão serão o documental e 

o testemunhal.Nos termos do art. 357, III do NCPC, urge destacar que o 

ônus da prova observará a regra geral inserta no art. 373 do CPC.Sem 

prejuízo do acima determinado, desde já, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05 de setembro de 2018, às 15:30 horas, ocasião 

em que, além do depoimento pessoal das partes, serão ouvidas as 

testemunhas arroladas. Por oportuno, fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, observando-se o 

disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do NCPC.Intimem-se. 

Às providências.Sorriso/MT, 29 de Maio de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 50336 Nr: 643-40.2009.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLN, VB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Posto isso, e sem maiores delongas, JULGO PROCEDENTE a ação, 

ratificando a liminar deferida a fim de reintegrar o autor na posse do 

veículo descrito na inicial, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do CPC.Ademais, uma vez esgotadas as diligências 

para entrega do veículo ao autor conforme se depreende dos autos, 

DEFIRO o pedido de fls. 152-154, de forma que CONVERTO o presente 

feito em perdas e danos, conforme previsto no art. 499, do CPC.CONDENO 

o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Às providências.Sorriso/MT, 29 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.: 85172 Nr: 4483-87.2011.811.0040

 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: FRANCISCO ARNON AZEVEDO, MÁRCIA LUCIANA 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSÉ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT, ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4483-87.2011.811.0040 Código Apolo: 85172

 Vistos etc.

 De início, observe a Secretaria da Vara que o processo está incluso na 

Meta 2-2018/CGJ, devendo ser impulsionado com a necessária prioridade.

 Ademais, ante o retorno da correspondência acostado à fl. 177, 

INTIMEM-SE pessoalmente os autores através de Oficial de Justiça, para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 29 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144757 Nr: 1269-15.2016.811.0040

 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: ANTONIO APARECIDO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABN GRINBERG INCORPORAÇÃO E 

CONSTRUÇÃO LTDA, BENTERRA INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20 de Agosto 

de 2018, às 09h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos 

moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de 

Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), 

inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação 

respectivo, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores 

públicos.CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no 

prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos 

termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil.Consigno, 

desde já, que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu a 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do CPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do CPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Face o 

disposto no art. 344 do NCPC, se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor.DEFIRO à parte requerente os benefícios da 

assistência judiciária gratuita.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT., 29 de Maio de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 51704 Nr: 2088-93.2009.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSE DIERINGS, VERA MARIA SILVA 

DIERINGS, VALTER ROSSARI, ELSEU RUBIN PICCIN, GANE MARIA 

ROSSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA GARRIDO UCHÔA - 

OAB:9669-A, GISELLE NERI DANTE - OAB:156783/SP, KAREN DA SILVA 

REGES - OAB:185.010/SP, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571, 
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WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIAN CARLO LEOBET - 

OAB:10718, JIANCARLO LEOBET - OAB:10718, JOICE CARLA M.A. 

HEEMANN - OAB:8.723

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 2088-93.2009.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): DF DEUTSCHE FORFAIT AG

EXECUTADO(A,S): VALDIR JOSE DIERINGS e VERA MARIA SILVA 

DIERINGS e ELSEU RUBIN PICCIN e VALTER ROSSARI e GANE MARIA 

ROSSARI

CITANDO(A,S): ELISEU RUBIN PICCIN, CPF Nº 246.876.340-87, VALTER 

ROSSARI, CPF Nº 251.428.289-68 E GANE MARIA ROSSARI, CPF Nº 

429.801.949-72

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/05/2009

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.585.264,00

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA ACIMA 

QUALIFICADA, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 

PAGUE, dentro de 03 (três) dias, contados da efetiva citação, o PRINCIPAL 

E ACESSÓRIOS LEGAIS, ABAIXO INDICADO, sob pena de lhe ser(em) 

penhorado(s) eventual(is) bem(ns) indicado(s) pela parte credora, cuja 

constrição tenha sido deferida pelo Juízo* ou, na falta da indicação e 

respectivo deferimento, tantos bens quanto bastem para a satisfação 

integral da Execução, de acordo com a gradação legal, onde quer que se 

encontrem, ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros.

 RESUMO DA INICIAL: O exequente é credor dos executados da obrigação 

de entrega de 3.907.200kg de soja em grãos, a granel, objeto da cédula de 

produto rural nº 80.000 – CPR/ 2008-09. Referida CPR foi transmitida ao 

exequente, em 18/09/2008, por endosso da empresa INSOL DO BRASIL 

ARMAZÉNS GERAIS E CEREALISTA LTDA, sendo realizado o registro da 

operação junto ao CRI de Vera e Sinop/MT. É certo que aludida CPR 

enquadra-se no conceito de título executivo extrajudicial. (...) Em garantia 

do cumprimento da referida CPR, o produtor constituiu penhor cedular de 

1º grau, sem concorrência de terceiros, que recaiu sobre soja proveniente 

das lavouras implantadas nos imóveis registrados junto ao CRI de Sinop 

sob as matrículas nº 225, 11.154, 11.133, 10.730, 14.466, 13.399, 1.624, 

bem como no imóvel registrado junto ao CRI de Vera sob matrícula nº 422. 

Além disso, os executados obrigaram-se a formar 1.184 de lavoura para 

obtenção do produto nas áreas referentes às matrículas citadas. Não 

obstante, a empresa de monitoramento COTECNA SERVIÇOS LTDA, 

contratada para acompanhar a colheita e a entrega do produto dado em 

penhor ao Exequente – constatou que até o mês de março de 2009 os 

executados haviam efetuado a colheita de 475,00 há com produção 

estimada de 1.097.000 kg de soja. E muito embora o produto colhido tenha 

sido dado em penhor ao exequente, devendo, inicialmente, quando da 

ocasião da entrega ser depositado nos Armazéns da INSOL DO BRASIL 

ARMAZÉNS GERAIS E CEREALISTA LTDA, como discriminado na CPR, os 

executados, em flagrante defraudação da garantia, os desviaram para o 

Armazéns Amaggi, Misturni Ag e Giacomelli. Desta forma, não resta 

alternativa ao Exequente, senão o ajuizamento da presente Execução para 

Entrega de coisa incerta, visando à entrega da quantidade de 3.907.200 kg 

de soja nas condições especificadas na CPR.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Mayla Dovigi, estagiária, digitei.

 Sorriso - MT, 29 de maio de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99054 Nr: 1656-35.2013.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MABS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 Autos nº 1656.35.2013.811.0040 (Cód. 99054)

 Vistos etc.

 Ante o pedido de fls. 409/410, intimem-se os herdeiros Denise Birck 

Sausen, Guilherme Diel Saisen, Gustalvo Diel Sause e Gregori Diel Sausen 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem eventual oposição ao 

pedido de levantamento formulado pela herdeira Sonia Regina Sausen 

Werle no que se refere ao valor do arrendamento depositado em Juízo.

 Inexistindo oposição dos herdeiros acima, expeça-se o competente alvará 

de levantamento, na forma requerida.

 Se for o caso, deverá a Secretaria cumprir o disposto no art. 450, § 3º da 

CNGC/MT.

Às providências.

 Sorriso/MT, 29 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116098 Nr: 7177-24.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE LOCATELLI LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

AUTORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de SINOP-MT, com a finalidade de penhora, avaliação 

e intimação, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior 

remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 56856 Nr: 710-68.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTO FAVARETTO, ELISETE JOVANI 

CASANOVA FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:12473-A, GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 REPUBLICAÇÃO PARA GUSTAVO AMATO PISSINI: Autos nº 

710-68.2010.811.0040 - Código Apolo: 56856

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO 

DO BRASIL S/A em desfavor de AIRTO FAVARETTO e ELISETE JOVANI 

CASANOVA FAVARETTO, ambos qualificados.

 Entre um ato e outro, as partes informaram que foi entabulado acordo (fls. 

113-119).

 Não obstante, verifica-se que no decorrer do trâmite processual houve 

pedido de exclusão dos antigos patronos, sendo que o ex-procurador há 

havia se manifestado nos autos a fim de resguardar os honorários de 

sucumbência arbitrados na decisão inicial (fls. 95-97).

 Assim, considerando que o termo de acordo entabulado entre as partes 

nada mencionada quanto aos honorários de sucumbência arbitrados no 

comando inicial, previamente a homologação do acordo, entendendo 

necessária a intimação do exequente, bem como do ex-patrono para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, façam-me os autos CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 09 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito
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Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003550-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

Processo: Processo: 1003550-87.2017.8.11.0040, Valor causa: R$ 

10.000,00, Tipo: Cível, Espécie: PETIÇÃO REQUERENTE: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO/CITANDO(A, S): 

RAIMUNDO COSTA, brasileiro, filho de Maria José Costa. FINALIDADE: 

CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: DOS FATOS:Depreende-se da inclusa documentação que o 

Requerido é genitor das menores Maria Heloiza dos Santos Silva Costa, 

nascida aos 20/01/2010, Raquel Silva Costa, nascida aos 07/08/2007 e de 

Railane Silva Costa, nascida aos 21/01/2006, filhas de Marly dos Santos 

Silva Costa, residente na rua Turmalinas, nº 1727, bairro São Matheus, 

Sorriso-MT, e-mail cunhada(Ana.sena30@hotmail.com), telefone para 

contato 66-9-9724- 8166/9683-2035. Verifica-se do termo de informação 

anexo que: “(..)Que é genitora das menores R. S. C., nascida aos 

07/08/2007, R. S. C., nascida aos 21/01/2006, e M. H. dos S. S. C., nascida 

aos 20/01/2010, filhas de Raimundo Costa, atualmente trabalhando na 

Fazenda Brianorte (Patrão 99670-0081), no Municipio de Itanhangá/MT, 

com endereço residencial na Cidade de São João Carú, Povoado 2 irmãos, 

Maranhã/MA; que a genitora e o genitores casados conforme Certião de 

casamento anexa, mas estão separados de fato desde julho/2016; que o 

genitor das menores nunca pagou pensão as menores; que o genitor não 

tem mais convivencia com as menores; que é direito das menores 

receberem assistencia por parte do genitor; que cuida sozinha das suas 

filhas; que o genitor diz que não vai pagar pensão, que não mostra receio 

em dizer tais palavras; que o genitor das menores deve prover com o 

sustento das menores; que o genitor das menores sempre arranja 

desculpas para não pagar pensão para a menores, a declarante solicita 

que o Ministério Público tome as providências cabíveis(...) ” Assim, 

verifica-se que as menores M. H. dos S. S. C., nascida aos 20/01/2010, R. 

S. C., nascida aos 07/08/2007 e de R. S. C., nascida aos 21/01/2006, 

filhas de Marly dos Santos Silva Costa, necessitam que o genitor contribua 

com o sustento, efetuando o pagamento mensal de pensão alimentícia.

(...)Portanto, resta indubitavelmente configurado o dever de o requerido 

prestar alimentos em favor de seus filhos. - DO BINÔMIO NECESSIDADE 

DOS ALIMENTOS - POSSIBILIDADE ECONÔNIMA DE PRESTÁ-LOS: 

Consoante prescreve o artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, os alimentos 

devem ser prestados na proporção das necessidades do reclamante e 

dos recursos da pessoa obrigada. Assim, deve o Juiz, ao aquilatar o valor 

a ser pago a título de alimentos, buscar o equilíbrio resultante do 

sopesamento dos dois fatores acima elencados: possibilidade x 

necessidade. Aliás, a necessidade da prestação pelos infantes é notória e 

se dessume da própria natureza de pessoa em fase de desenvolvimento, 

que não possui condições de alimentar-se sem o auxílio dos pais. Assim, 

requer sejam os alimentos fixados no montante de 40% do salário mínimo, 

sem prejuízo de majoração se no curso do processo ficar comprovado 

maior possibilidade do Requerido ou maior necessidade do Requerente. 

DESPACHO: Vistos etc.ACOLHO o requerimento constante do petitório de 

Id. 11400390, eis que a tentativa de citação pessoal do requerido nos 

endereços resultantes da busca nos sistemas conveniados restou 

infrutífera.Desta feita, em consonância com o disposto no art. 256, inciso I, 

do Código de Processo Civil, CITE-SE o demandado por edital, pelo prazo 

de 30 (trinta) dias, fazendo constar as advertências de 

praxe.Transcorrido o prazo sem resposta, nos termos do art. 9°, inciso II, 

do CPC, NOMEIO A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL como CURADORA 

ESPECIAL ao demandado, que deverá ser intimada desta nomeação, bem 

como para se manifestar em tal condição, no prazo legal.Após, CIÊNCIA ao 

Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT, 02 de Fevereiro de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande.Juíza de Direito.Eu, Sandra C.R. Ferraz, 

Técnico Judiciário, digitei. SORRISO, 23 de fevereiro de 2018 Mirela 

Cristina Pavani Lupion Gianetti Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 - TELEFONE: ( )

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 48481 Nr: 5442-63.2008.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ GOBBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JAIR GOBBI - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE LIMA - 

OAB:149020/SP, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora para que apresente aos 

autos os herdeiros e suas respectivas qualificações a fim de que esta 

secretaria possa intimá-los conforme determinação judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 96798 Nr: 8777-51.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ZIBETTI FRANCIO, LUCIANE FRANCIO 

GARAFFA, GILVAN JOSÉ GARAFFA, RAFAELE FRANCIO, NEI FRANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:11.612/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B, NAGIB KRUGER - OAB:4419

 Em cumprimento ao disposto no artigo 482, XII, § 7º, I - CGJ, IMPULSIONO 

OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE APELADA, PARA 

OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 145143 Nr: 1495-20.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LATINA AGRO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPAMPA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DALLA TORRE 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:55571, PEDRO GUILHERME KRELING 

VANZELLA - OAB:36525/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos para expedição de mandado de citação no endereço fornecido 

na petição de fls.76/77.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3687 Nr: 151-68.1997.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANAH S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SASSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, AMBROSIO SLOBODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MÜLLER - 
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OAB:35.412/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 101,77, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 65/69, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2362 Nr: 208-28.1993.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPACEL S/A COM. PARANAENSE DE CEREAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CESARIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO COSTA DE SOUZA - 

OAB:3.328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 303,89, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 127/129, sendo que o valor Refere-se as custas judiciais. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1344 Nr: 313-68.1994.811.0040

 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: EDINALDO CORDEIRO DA SILVA, RENE ROBERT LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOFER IND. COM. DE FERRO E AÇO LTDA, 

EUGÊNIO LUIZ DEMKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE BATISTA DOS SANTOS 

MAGALHÃES - OAB:13.387/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 218,60, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.36/39., sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1355 Nr: 121-04.1995.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOFER IND. COM. DE FERRO E AÇO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO CORDEIRO DA SILVA, RENE 

ROBERT LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE BATISTA DOS 

SANTOS MAGALHÃES - OAB:13.387/GO

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 137,10, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 40/41, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1770 Nr: 682-91.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DALMAZO, JORGE ANTONIO 

BALDO, LUIZ LOOF (EMPRESA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT, LUCIANA ALCÂNTARA - OAB:5.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTENOR DE MELO 

LEITE - OAB:5123-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 288,05, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 186, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2160 Nr: 93-36.1995.811.0040

 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: VALDIR DE OLIVEIRA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCALA INDUSTRIA E COM. MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 
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processuais no valor de R$ 547,73 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 72/74, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2160 Nr: 93-36.1995.811.0040

 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: VALDIR DE OLIVEIRA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCALA INDUSTRIA E COM. MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 mpulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 547,73 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 72/74, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25 Nr: 10-20.1995.811.0040

 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: DAL PONT E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE BATISTA DOS SANTOS 

MAGALHÃES - OAB:13.387/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 mpulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 184,49 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 30/33, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2585 Nr: 460-26.1996.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MARIA BAO MASTELLA ME, CARLOS 

JOSÉ GOUVEIA, CARLOS ALBERTO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DAMBROS 

- OAB:13.154/MT

 mpulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 421,23 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.78/80, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3485 Nr: 360-71.1996.811.0040

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO MASTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929-B

 mpulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 290,19, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 235/236, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3527 Nr: 47-81.1994.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GIACOMAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPO BOM COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDOREMA TEREZINHA VIANA 

REGINATTO - OAB:3.500-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA F. DE GÓES F. DE 

LIMA - OAB:4049-MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 167,89, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 28/29, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 
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processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3526 Nr: 46-96.1994.811.0040

 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: CAMPO BOM COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GIACOMAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLEICA F. DE GÓES F. DE LIMA 

- OAB:4049-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDOREMA TEREZINHA 

VIANA REGINATTO - OAB:3.500-B/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 481,82, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 93/96, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3107 Nr: 248-05.1996.811.0040

 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: ROSA NARA ZORDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLEI ONOFRE DA SILVA, JOÃO ELEMAR DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 151,55, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 31/33, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5718 Nr: 1225-89.1999.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUNICE BARBOSA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS GUIMARÃES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 382,30, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 33/35, sendo que o valor das custas judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3717 Nr: 34-19.1993.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTROL BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUBRAC - COM. DISTR. LUBR. E AUTO PEÇAS 

LTDA, SIRLENE FERREIRA DE LIMA, LUIZ ARNALDO MODESTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 632,78, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 79/81, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2783 Nr: 231-37.1994.811.0040

 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: J.E. BORTOLO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELITO RORATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 208,48, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 135/137, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 
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anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3197 Nr: 230-86.1993.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR AVELINO PIOVESAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO VICENTE 

NOVACZYK - OAB:3391-A/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 813,47, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 147/150, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2239 Nr: 121-72.1993.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO BIESEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMÍNIO STRAMARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO VICENTE NOVACZYK 

- OAB:3391-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR AS PARTES, para que efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor 

de R$ 309,66, a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 

137/140, custas pro rata, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1830 Nr: 511-71.1995.811.0040

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE BATISTA DOS SANTOS 

MAGALHÃES - OAB:13.387/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 166,01, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 23/25 sendo que o valor de refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4857 Nr: 383-12.1999.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA, FRANCISCO DE ANIS 

FAIAD, EVANDRO SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREZE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520, NEWTON ACUNHA 

ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:3530-A/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 442,08, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 444, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15798 Nr: 2982-16.2002.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO DA COSTA MARQUES JÚNIOR (menor), 

VINÍCIUS VIEGAS DA COSTA MARQUES (menor), JUCINEY VIEGAS DE 

PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREZE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA PORTO SILVA - 

OAB:18.939

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 4.772,68, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 456/458 sendo que o valor de R$ 2.386,34 refere-se as 

custas e o valor de R$ 2.386,34 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128809 Nr: 4655-87.2015.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869, 

SERGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDE FERREIRA, Cpf: 

02587361192, Rg: 16292979, Filiação: Elizete Ferreira*, brasileiro(a), 

natural de Foz do Iguaçu-PR, solteiro(a), pedreiro, Telefone 65 9966-1327. 

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$ 200,58 (Duzentos reais e cinquenta e oito 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de 

cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após 

o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 17 de abril de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da SilvaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127908 Nr: 4140-52.2015.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869, 

SERGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDE FERREIRA, Cpf: 

02587361192, Rg: 16292979, Filiação: Elizete Ferreira*, brasileiro(a), 

natural de Foz do Iguaçu-PR, solteiro(a), pedreiro, Telefone 65 9966-1327. 

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$ 188,43 (Cento e oitenta e oito reais e quarenta 

e tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 17 de abril de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da SilvaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 2239 Nr: 121-72.1993.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO BIESEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMÍNIO STRAMARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO VICENTE NOVACZYK 

- OAB:3391-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Vistos em correição.

Cumpra-se a última decisão proferida no feito, expedindo-se o necessário.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 585 Nr: 168-70.1998.811.0040

 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: RECAPADORA DE PNEUS SÃO CRISTÓVÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI JOSÉ VERARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 183,26, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 30/33, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2562 Nr: 100-91.1996.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE MOURA, NATALINO 

MASTELLA, CARLOS ALBERTO XAVIER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B, OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 739,87, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 295/299, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 
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processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2521 Nr: 200-80.1995.811.0040

 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: CARMELINDA DA SILVA MANTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVI PEDRO MASSONI, TEREZINHA MASSONI, 

BENO SONEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO PEREIRA DA SILVA. - 

OAB:6329GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA para que efetue, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

valor de R$ 215,95, a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 

42/45, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1190 Nr: 586-08.1998.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TINTAS RENNER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU DOLENKEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERIBELTON ALVES - 

OAB:109308/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 241,45, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 111/116., sendo que o valor refere-se as custas 

judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

nome único do processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e 

taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor 

todas das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão 

e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, 

e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4048 Nr: 1092-81.1998.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASWEY S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELIR ANTÔNIO FERREIRA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LISANDRE BETTONI GARAVAZO 

- OAB:122028, PAULO AUGUSTO DE C. T. DA SILVA - OAB:75718/SP, 

REGINA MARIA DE CAMPOS TEIXEIRA DA SILVA - OAB:78220/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: zalaudio - OAB:5.688-A, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 389,89, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 481, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4957 Nr: 3602-33.1999.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDI CHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 378,12, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.153/159, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3907 Nr: 243-51.1994.811.0040

 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: AUTO POSTO DALLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDEN OSMAR ROCHA - 

OAB:4.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 437,42, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 78/81, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 
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da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1773 Nr: 350-90.1997.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DALMAZO, JORGE ANTONIO BALDO, 

LUIZ LOOF (EMPRESA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANTENOR DE MELO LEITE 

- OAB:5123-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 444,27, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 172/177, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2918 Nr: 99-43.1995.811.0040

 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: JONI PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDEN OSMAR ROCHA - 

OAB:4.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 176,24, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 25/28, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6066 Nr: 1550-64.1999.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA, CARMEM LUCIA FERRONATO 

ASCOLI, KARIN CRISTINA FERRONATO ASCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:MT- 2680

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 134,42, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.150/155, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7831 Nr: 3297-49.1999.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA, CARMEM LUCIA FERRONATO 

ASCOLI, KARIN CRISTINA FERRONATO ASCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:MT- 2680

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 134,42, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls 187/205, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 154086 Nr: 5907-91.2016.811.0040

 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: TFDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, DEBORA SCHEVINSKI DENTI - OAB:22944/O, ROSELI INES 

REIS - OAB:11666

 Código Apolo n°. 154086

Vistos etc.

Em razão do afastamento deste magistrado para tratar de assuntos de 

interesse particular, consoante prevê o art. 525, alínea B c.c o §1º, do 

Código de Organização Judiciária do Tribunal de Justiça do Mato Grosso – 

COJE, REDESIGNO a audiência anteriormente designada para o dia 08 de 

agosto, às 17h30min.

Intimem-se as partes.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 25 de maio de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

3ª Vara
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002668-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CASSIOS GOMES DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002668-28.2017.8.11.0040. AUTOR: 

JOAO CASSIOS GOMES DOS REIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro 

DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Inicial devidamente 

recebida. Foi apresentada contestação, tendo a parte autora deixado 

transcorrer em branco o prazo para apresentação de impugnação à 

contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à alegação 

ausência de interesse de agir, restando evidentemente demonstrada a 

necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem 

como sua adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação 

por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível, por 

meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Também não 

prospera a alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão da não 

apresentação de comprovante de endereço da parte autora, uma vez que 

os documentos constantes comprovam que a parte autora reside nesta 

Comarca. Posto isto e não havendo outras questões a serem apreciadas 

ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez 

permanente; II) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; III) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; IV) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários periciais no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, 

intime as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, 

através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também 

apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos 

para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003660-23.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DA SILVA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003660-23.2016.8.11.0040. AUTOR: 

MAURICIO DA SILVA ANDRADE RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e 

fundamentos narrados na inicial. Inicial devidamente recebida. Foi 

apresentada contestação, bem como impugnação à contestação. É o 

relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à alegação de pendência 

documental, restando evidentemente demonstrada a necessidade e 

utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua 

adequação, deve ser afastada a preliminar suscitada, uma vez que é 

plenamente possível, por meio da ação proposta, a parte autora alcançar o 

resultado almejado, respeitando-se o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, 

não constitui requisito para pleitear indenização do seguro obrigatório 

DPVAT pela via jurisdicional a requisição pela via administrativa, assim 

indefiro o pedido de suspensão do processo pleiteado. Quanto à alegação 

alteração do polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, entendo que não assiste 

razão à requerida, uma vez que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

(TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Posto isto e não havendo outras questões a serem 

apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO 

O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez 

permanente; II) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; III) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; IV) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da efetivação da 
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avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários periciais no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, 

intime as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, 

através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também 

apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos 

para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003250-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITA DOS SANTOS MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003250-62.2016.8.11.0040. AUTOR: 

JOSELITA DOS SANTOS MENDES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. SENTENÇA. Trata-se de 

ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por JOSELITA DOS 

SANTOS MENDES em face de SEGURADORA LÍDER – CONSÓRCIO DE 

SEGURO DPVAT, ambos qualificados nos autos, pretendendo o 

recebimento da importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

referentes à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

bem como a complementação dos valores gastos com medicamentos, 

exames e despesas importando no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), em razão de acidente automobilístico ocorrido em 08 de 

novembro de 2014. A inicial veio acompanhada dos documentos de Id. 

4151157 e seguintes. Recebida a exordial, determinou-se a remessa do 

feito ao CEJUSC para inclusão em Pauta Temática Periódica de Sessão de 

Mediação/Conciliação, bem como determinou a citação do demandado. No 

CEJUSC foi realizado exame de avaliação médica no autor, restando 

inexitosa a tentativa de conciliação das partes, Id 5906008. Foram 

apresentadas contestação (Id 5812406) e impugnação à contestação (Id 

7277249). Manifestação das partes, Id 10665387 e Id 10672801. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, verifico que o caso em 

apreço comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do 

art. 355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória. Posto 

isto, passo a análise do mérito. Urge destacar que a matéria em comento 

está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, com as alterações subsequentes, 

além de regulamentações expedidas pelos órgãos competentes. Para 

recebimento do seguro DPVAT, a parte demandante deve comprovar os 

seguintes requisitos: a) a ocorrência do sinistro automobilístico; b) a 

invalidez permanente; e c) o nexo causal entre o acidente automobilístico e 

a invalidez permanente. Nesse contexto, destaca-se que o primeiro 

requisito – acidente automobilístico - restou preenchido pelos documentos 

carreados aos autos pelo demandante, os quais são conclusivos que a 

requerente se envolveu em um acidente de trânsito ocorrido no dia 

08/11/2014 (Id 4151207). Destaco que, inobstante o Boletim de Ocorrência 

ter sido lavrado em data posterior ao acidente (02/09/2016), o prontuário 

médico juntando ao feito demonstra que a autora, em decorrência do 

acidente ocorrido, foi internada no Hospital Regional de Sorriso na data de 

09/11/2014 em razão do acidente ocorrido no dia, Id 4151358. No que 

tange aos demais requisitos – invalidez permanente e nexo causal -, é 

certo que também restaram comprovados pela avaliação médica de Id 

5906008, da qual se extrai que a autora sofreu danos no seu joelho 

esquerdo, sendo o dano anatômico e/ou funcional definitivo parcial em 

grau médio de 50%. Logo, conclui-se que o requerente cumpriu o disposto 

no “caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento 

da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do 

dano decorrente...”. Já no que se refere ao valor a ser indenizado, 

registre-se que, com o advento da Medida Provisória n° 340/06, depois 

convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na 

tarifação das indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em 

valores determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as 

alterações introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em 

exame, visto que o sinistro ocorreu após a entrada em vigor dessa última 

norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO 

POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES 

PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros 

ocorridos após a edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser 

fixado nos termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 

35ª Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, 

Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) 

Outrossim, também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas 

na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 

11.945/2009, a qual determina o pagamento da indenização proporcional 

ao grau de incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente 

utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS 

APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO 

À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. 

(TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da 

Lei nº 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de 

que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda 

anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, 

procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que 

corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de 

repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média 

repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, 

adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de 

sequelas residuais”. Desse modo, a indenização referente ao Seguro 

Obrigatório é devida na proporção de R$13.500,00 x 25% x 50%, qual 

seja, R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referente ao dano no joelho esquerdo da autora, devendo ser 

descontado deste valor eventual montante recebido administrativamente. 

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a parte requerida ao pagamento de R$1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a parte 

requerente, referentes à indenização do seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores, acrescidos de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do 

STJ), descontados os valores eventualmente recebidos 

administrativamente. No mais INDEFIRO o requerido na inicial, no que tange 

à complementação dos valores gastos com medicamentos, exames e 

despesas, importando o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

haja vista a parte requerente não comprovou documentalmente nos autos 

o pleiteado. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 158 de 685



(oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001339-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001339-78.2017.8.11.0040. AUTOR: 

LUCIANO PEREIRA LIMA RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. Trata-se 

de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial. Inicial devidamente recebida. Foi apresentada 

contestação, bem como impugnação à contestação. É o relatório. Passo a 

sanear o feito. Quanto à alegação alteração do polo passivo, com a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na 

demanda, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que 

qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar 

o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado 

o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Quanto à alegação ausência 

de interesse de agir, restando evidentemente demonstrada a necessidade 

e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua 

adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação por falta 

de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível, por meio da 

ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Também não 

prospera a alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão da não 

apresentação de comprovante de endereço da parte autora, uma vez que 

os documentos constantes comprovam que a parte autora reside nesta 

Comarca. Posto isto e não havendo outras questões a serem apreciadas 

ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez 

permanente; II) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; III) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; IV) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários periciais no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, 

intime as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, 

através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também 

apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos 

para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005189-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MENEZES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005189-43.2017.8.11.0040. AUTOR: 

DAIANE MENEZES SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro 

DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Inicial devidamente 

recebida. Foi apresentada contestação, bem como impugnação à 

contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à alegação 

alteração do polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, entendo que não assiste 

razão à requerida, uma vez que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

(TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Quanto à alegação de pendência documental, restando 

evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional 

no caso em comento, bem como sua adequação, deve ser afastada a 

preliminar suscitada, uma vez que é plenamente possível, por meio da 

ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, assim indefiro o pedido de suspensão 

do processo pleiteado. Quanto à alegação ausência de interesse de agir, 

restando evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade da via 

jurisdicional no caso em comento, bem como sua adequação, deve ser 

afastada a alegação de carência da ação por falta de interesse de agir, 

uma vez que é plenamente possível, por meio da ação proposta, a parte 

autora alcançar o resultado almejado, respeitando-se o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para pleitear indenização 

do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a requisição pela via 
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administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: "SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Também não 

prospera a alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão da não 

apresentação de comprovante de endereço da parte autora, uma vez que 

os documentos constantes comprovam que a parte autora reside nesta 

Comarca. Posto isto e não havendo outras questões a serem apreciadas 

ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez 

permanente; II) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; III) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; IV) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários periciais no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, 

intime as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, 

através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também 

apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos 

para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em 

Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002857-06.2017.8.11.0040. AUTOR: 

LIGIANE MARTINS DA SILVA RÉU: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos 

e fundamentos narrados na inicial. Inicial devidamente recebida. Foi 

apresentada contestação, bem como impugnação à contestação. É o 

relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à alegação alteração do polo 

passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT na demanda, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez 

que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para 

pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, 

assegurado o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Entendo 

que não assiste razão à parte requerida no que tange à preliminar de 

ausência de laudo do IML. Ora, a apresentação de laudo do IML não é 

requisito para a instrução da inicial, sendo certo que a invalidez parcial e 

as dimensões das lesões foram objeto de avaliação médica. Posto isto e 

não havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a 

serem expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003268-49.2017.8.11.0040. 
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REQUERENTE: FRANCIVAL VAGE DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de 

Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial. Inicial devidamente recebida. Foi apresentada 

contestação, bem como impugnação à contestação. É o relatório. Passo a 

sanear o feito. Quanto à alegação ausência de interesse de agir, restando 

evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional 

no caso em comento, bem como sua adequação, deve ser afastada a 

alegação de carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que 

é plenamente possível, por meio da ação proposta, a parte autora alcançar 

o resultado almejado, respeitando-se o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, 

não constitui requisito para pleitear indenização do seguro obrigatório 

DPVAT pela via jurisdicional a requisição pela via administrativa, 

precedentes dos Tribunais. A propósito: "SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – 

DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA 

DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – 

INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ 

– LAUDO PERICIAL – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 

474/STJ – TETO MÁXIMO – RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é 

parte legítima para figurar no polo passivo, posto que todas as 

seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo pagamento 

das indenizações decorrentes de danos causados por acidente de 

trânsito tem a atribuição de quitar a indenização do seguro obrigatório. Não 

ocorre falta do interesse de agir ante ao não esgotamento da via 

administrativa para o pleito judicial da indenização, pois, tal matéria há 

muito já tem entendimento pacífico nos Tribunais e no art.5º, XXXV da 

Constituição Federal. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da 

ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão sofrida pela vítima, 

deve ser utilizado o percentual apresentado pelo médico legista para a 

quantificação da lesão e o devido arbitramento da indenização, podendo 

ser somados os valores atinentes a mais de uma lesão, porém, respeitado 

o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no 

DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto e não havendo outras questões a 

serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há 

invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005314-11.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ANDRE LUIZ GALVAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, 

pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Inicial devidamente 

recebida. Foi apresentada contestação, bem como impugnação à 

contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à alegação 

ausência de interesse de agir, restando evidentemente demonstrada a 

necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem 

como sua adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação 

por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível, por 

meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 
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manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004306-96.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: SIRLEY MACHADO RIBEIRO REQUERIDO: BCS SEGUROS 

S/A VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos 

fatos e fundamentos narrados na inicial. Inicial devidamente recebida. Foi 

apresentada contestação, bem como impugnação à contestação. É o 

relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à alegação alteração do polo 

passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT na demanda, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez 

que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para 

pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, 

assegurado o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Quanto 

à alegação ausência de interesse de agir, restando evidentemente 

demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em 

comento, bem como sua adequação, deve ser afastada a alegação de 

carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente 

possível, por meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado 

almejado, respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não 

constitui requisito para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT 

pela via jurisdicional a requisição pela via administrativa, precedentes dos 

Tribunais. A propósito: "SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 

6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO 

CARACTERIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Por fim, entendo 

que não assiste razão à parte requerida no que tange à preliminar de 

ausência de laudo do IML. Ora, a apresentação de laudo do IML não é 

requisito para a instrução da inicial, sendo certo que a invalidez parcial e 

as dimensões das lesões foram objeto de avaliação médica. Posto isto e 

não havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a 

serem expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002630-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LIMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002630-16.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ANDRE LIMA DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. Trata-se de 

Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial. Inicial devidamente recebida. Foi apresentada 

contestação, bem como impugnação à contestação. É o relatório. Passo a 

sanear o feito. Quanto à alegação alteração do polo passivo, com a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na 

demanda, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que 

qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar 

o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado 

o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Posto isto e não havendo 

outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 
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o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003205-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO AROUCHA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003205-24.2017.8.11.0040. AUTOR: 

GILBERTO AROUCHA RIBEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro 

DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Inicial devidamente 

recebida. Foi apresentada contestação, bem como impugnação à 

contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à alegação 

alteração do polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, entendo que não assiste 

razão à requerida, uma vez que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

(TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Quanto à alegação ausência de interesse de agir, restando 

evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional 

no caso em comento, bem como sua adequação, deve ser afastada a 

alegação de carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que 

é plenamente possível, por meio da ação proposta, a parte autora alcançar 

o resultado almejado, respeitando-se o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, 

não constitui requisito para pleitear indenização do seguro obrigatório 

DPVAT pela via jurisdicional a requisição pela via administrativa, 

precedentes dos Tribunais. A propósito: "SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – 

DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA 

DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – 

INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ 

– LAUDO PERICIAL – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 

474/STJ – TETO MÁXIMO – RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é 

parte legítima para figurar no polo passivo, posto que todas as 

seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo pagamento 

das indenizações decorrentes de danos causados por acidente de 

trânsito tem a atribuição de quitar a indenização do seguro obrigatório. Não 

ocorre falta do interesse de agir ante ao não esgotamento da via 

administrativa para o pleito judicial da indenização, pois, tal matéria há 

muito já tem entendimento pacífico nos Tribunais e no art.5º, XXXV da 

Constituição Federal. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da 

ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão sofrida pela vítima, 

deve ser utilizado o percentual apresentado pelo médico legista para a 

quantificação da lesão e o devido arbitramento da indenização, podendo 

ser somados os valores atinentes a mais de uma lesão, porém, respeitado 

o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no 

DJE 05/08/2015) - destaquei. Por fim, entendo que não assiste razão à 

parte requerida no que tange à preliminar de ausência de laudo do IML. 

Ora, a apresentação de laudo do IML não é requisito para a instrução da 

inicial, sendo certo que a invalidez parcial e as dimensões das lesões 

foram objeto de avaliação médica. Posto isto e não havendo outras 

questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) 

se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003483-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDISON ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003483-25.2017.8.11.0040. AUTOR: 

CLAUDISON ALVES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro 

DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Inicial devidamente 

recebida. Foi apresentada contestação, bem como impugnação à 

contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à alegação 

ausência de interesse de agir, restando evidentemente demonstrada a 

necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem 

como sua adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação 

por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível, por 
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meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Também não 

prospera a alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão da não 

apresentação de comprovante de endereço da parte autora, uma vez que 

os documentos constantes comprovam que a parte autora reside nesta 

Comarca. Posto isto e não havendo outras questões a serem apreciadas 

ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez 

permanente; II) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; III) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; IV) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários periciais no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, 

intime as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, 

através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também 

apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos 

para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003708-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SUELEN ALMEIDA CONRADO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003708-45.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ANDRESSA SUELEN ALMEIDA CONRADO DA SILVA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de 

Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial. Inicial devidamente recebida. Foi apresentada 

contestação, bem como impugnação à contestação. É o relatório. Passo a 

sanear o feito. Quanto à alegação ausência de interesse de agir, restando 

evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional 

no caso em comento, bem como sua adequação, deve ser afastada a 

alegação de carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que 

é plenamente possível, por meio da ação proposta, a parte autora alcançar 

o resultado almejado, respeitando-se o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, 

não constitui requisito para pleitear indenização do seguro obrigatório 

DPVAT pela via jurisdicional a requisição pela via administrativa, 

precedentes dos Tribunais. A propósito: "SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – 

DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA 

DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – 

INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ 

– LAUDO PERICIAL – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 

474/STJ – TETO MÁXIMO – RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é 

parte legítima para figurar no polo passivo, posto que todas as 

seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo pagamento 

das indenizações decorrentes de danos causados por acidente de 

trânsito tem a atribuição de quitar a indenização do seguro obrigatório. Não 

ocorre falta do interesse de agir ante ao não esgotamento da via 

administrativa para o pleito judicial da indenização, pois, tal matéria há 

muito já tem entendimento pacífico nos Tribunais e no art.5º, XXXV da 

Constituição Federal. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da 

ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão sofrida pela vítima, 

deve ser utilizado o percentual apresentado pelo médico legista para a 

quantificação da lesão e o devido arbitramento da indenização, podendo 

ser somados os valores atinentes a mais de uma lesão, porém, respeitado 

o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no 

DJE 05/08/2015) - destaquei. Também não prospera a alegação de 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo em razão da não apresentação de comprovante de 

endereço da parte autora, uma vez que os documentos constantes 

comprovam que a parte autora reside nesta Comarca. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 
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necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004597-96.2017.8.11.0040
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CLAUDEMBERGUE SOUSA VIEIRA (AUTOR)
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GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004597-96.2017.8.11.0040. AUTOR: 

CLAUDEMBERGUE SOUSA VIEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro 

DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Inicial devidamente 

recebida. Foi apresentada contestação, bem como impugnação à 

contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. Defiro o pedido 

formulado, retificando o polo passivo da demanda, conforme pleiteado, 

para constar, como representante processual no polo passivo a 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Quanto à 

alegação ausência de interesse de agir, restando evidentemente 

demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em 

comento, bem como sua adequação, deve ser afastada a alegação de 

carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente 

possível, por meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado 

almejado, respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não 

constitui requisito para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT 

pela via jurisdicional a requisição pela via administrativa, precedentes dos 

Tribunais. A propósito: "SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 

6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO 

CARACTERIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Também não 

prospera a alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão da não 

apresentação de comprovante de endereço, uma vez que os documentos 

constantes comprovam que a parte autora reside nesta Comarca. Posto 

isto e não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há 

nexo causal entre o acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez 

permanente; III) se a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a produção de 

prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do juízo, independentemente 

de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, 

CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária, em data a ser 

informada por ele. Devido ao grande volume de processos a serem 

periciados, o respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do 

§1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte 

que já nomeou assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições 

anteriores. FIXO honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo 

ser expedida certidão tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. 

Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) 

dias, manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003334-29.2017.8.11.0040. AUTOR: 

JEFFERSON ADRIANO NOVAK DE ALBUQUERQUE RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de 

Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial. Inicial devidamente recebida. Foi apresentada 

contestação, bem como impugnação à contestação. É o relatório. Passo a 

sanear o feito. Defiro o pedido formulado, retificando o polo passivo da 

demanda, conforme pleiteado, para constar, como representante 

processual no polo passivo a SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A. Quanto à alegação ausência de interesse de agir, 

restando evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade da via 

jurisdicional no caso em comento, bem como sua adequação, deve ser 

afastada a alegação de carência da ação por falta de interesse de agir, 

uma vez que é plenamente possível, por meio da ação proposta, a parte 

autora alcançar o resultado almejado, respeitando-se o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para pleitear indenização 

do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a requisição pela via 

administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: "SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 
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danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Também não 

prospera a alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão da não 

apresentação de comprovante de endereço, uma vez que os documentos 

constantes comprovam que a parte autora reside nesta Comarca. Posto 

isto e não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há 

nexo causal entre o acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez 

permanente; III) se a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a produção de 

prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do juízo, independentemente 

de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, 

CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária, em data a ser 

informada por ele. Devido ao grande volume de processos a serem 

periciados, o respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do 

§1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte 

que já nomeou assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições 

anteriores. FIXO honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo 

ser expedida certidão tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. 

Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) 

dias, manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000937-94.2017.8.11.0040. AUTOR: 

MARIA DOS REIS FREITAS DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de Ação para 

Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na 

inicial. Inicial devidamente recebida. Foi apresentada contestação, bem 

como impugnação à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. 

Quanto à alegação alteração do polo passivo, com a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, entendo 

que não assiste razão à requerida, uma vez que qualquer seguradora que 

opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

(TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Entendo que não assiste razão à parte requerida no que 

tange à preliminar de ausência de laudo do IML. Ora, a apresentação de 

laudo do IML não é requisito para a instrução da inicial, sendo certo que a 

invalidez parcial e as dimensões das lesões foram objeto de avaliação 

médica. Quanto à alegação ausência de interesse de agir, restando 

evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional 

no caso em comento, bem como sua adequação, deve ser afastada a 

alegação de carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que 

é plenamente possível, por meio da ação proposta, a parte autora alcançar 

o resultado almejado, respeitando-se o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, 

não constitui requisito para pleitear indenização do seguro obrigatório 

DPVAT pela via jurisdicional a requisição pela via administrativa, 

precedentes dos Tribunais. A propósito: "SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – 

DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA 

DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – 

INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ 

– LAUDO PERICIAL – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 

474/STJ – TETO MÁXIMO – RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é 

parte legítima para figurar no polo passivo, posto que todas as 

seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo pagamento 

das indenizações decorrentes de danos causados por acidente de 

trânsito tem a atribuição de quitar a indenização do seguro obrigatório. Não 

ocorre falta do interesse de agir ante ao não esgotamento da via 

administrativa para o pleito judicial da indenização, pois, tal matéria há 

muito já tem entendimento pacífico nos Tribunais e no art.5º, XXXV da 

Constituição Federal. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da 

ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão sofrida pela vítima, 

deve ser utilizado o percentual apresentado pelo médico legista para a 

quantificação da lesão e o devido arbitramento da indenização, podendo 

ser somados os valores atinentes a mais de uma lesão, porém, respeitado 

o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no 

DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto e não havendo outras questões a 

serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há 

invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 
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publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002298-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES RAMOS JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002298-49.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARCELO MARQUES RAMOS JUNIOR INVENTARIADO: 

MARIA APARECIDA DOS SANTOS VISTOS. Diante das manifestações das 

Fazendas Públicas Municipal e Federal e tendo transcorrido o prazo para a 

Fazenda Pública Estadual manifestar no feito, DETERMINO a intimação do 

inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o 

recolhimento do ITCD, requerendo o que de direito. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003013-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL DE SOUZA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003013-91.2017.8.11.0040. AUTOR: 

LORIVAL DE SOUZA GOMES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de Ação para 

Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na 

inicial. Inicial devidamente recebida. Foi apresentada contestação, bem 

como impugnação à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. 

Quanto à alegação ausência de interesse de agir, restando evidentemente 

demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em 

comento, bem como sua adequação, deve ser afastada a alegação de 

carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente 

possível, por meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado 

almejado, respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não 

constitui requisito para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT 

pela via jurisdicional a requisição pela via administrativa, precedentes dos 

Tribunais. A propósito: "SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 

6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO 

CARACTERIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Entendo que não 

assiste razão à parte requerida no que tange à preliminar de ausência de 

laudo do IML. Ora, a apresentação de laudo do IML não é requisito para a 

instrução da inicial, sendo certo que a invalidez parcial e as dimensões 

das lesões foram objeto de avaliação médica. Posto isto e não havendo 

outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005771-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROVIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

LOERI POSSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005771-43.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: ADAMA BRASIL S/A REQUERIDO: AGROVIA INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA, LOERI POSSA VISTOS. 1. Diante do cumprimento da 

citação da parte executada (Id 11182926) e considerando que o pedido de 

Id 11390255 deverá ser apreciado pelo juízo deprecante, determino sua 

devolução com baixas e homenagens de estilo. 2. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001205-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001205-51.2017.8.11.0040. AUTOR: 

OSMAR FRANCISCO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro 

DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Inicial devidamente 

recebida. Foi apresentada contestação, bem como impugnação à 

contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à alegação 

alteração do polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, entendo que não assiste 

razão à requerida, uma vez que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

(TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Quanto à alegação ausência de interesse de agir, restando 

evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional 

no caso em comento, bem como sua adequação, deve ser afastada a 

alegação de carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que 

é plenamente possível, por meio da ação proposta, a parte autora alcançar 

o resultado almejado, respeitando-se o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, 

não constitui requisito para pleitear indenização do seguro obrigatório 

DPVAT pela via jurisdicional a requisição pela via administrativa, 

precedentes dos Tribunais. A propósito: "SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – 

DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA 

DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – 

INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ 

– LAUDO PERICIAL – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 

474/STJ – TETO MÁXIMO – RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é 

parte legítima para figurar no polo passivo, posto que todas as 

seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo pagamento 

das indenizações decorrentes de danos causados por acidente de 

trânsito tem a atribuição de quitar a indenização do seguro obrigatório. Não 

ocorre falta do interesse de agir ante ao não esgotamento da via 

administrativa para o pleito judicial da indenização, pois, tal matéria há 

muito já tem entendimento pacífico nos Tribunais e no art.5º, XXXV da 

Constituição Federal. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da 

ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão sofrida pela vítima, 

deve ser utilizado o percentual apresentado pelo médico legista para a 

quantificação da lesão e o devido arbitramento da indenização, podendo 

ser somados os valores atinentes a mais de uma lesão, porém, respeitado 

o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no 

DJE 05/08/2015) - destaquei. Da mesma forma, não há que se falar em 

inépcia da inicial, já que os fatos foram narrados na inicial com clareza, 

sendo a exordial devidamente instruída com os documentos necessários. 

Posto isto e não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há 

nexo causal entre o acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez 

permanente; III) se a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a produção de 

prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do juízo, independentemente 

de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, 

CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária, em data a ser 

informada por ele. Devido ao grande volume de processos a serem 

periciados, o respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do 

§1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte 

que já nomeou assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições 

anteriores. FIXO honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo 

ser expedida certidão tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. 

Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) 

dias, manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005326-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005326-25.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ANDREZA OLIVEIRA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de Ação para 

Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na 

inicial. Inicial devidamente recebida. Foi apresentada contestação, bem 

como impugnação à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. 

Defiro o pedido formulado, retificando o polo passivo da demanda, 

conforme pleiteado, para constar, como representante processual no polo 

passivo a SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S.A. Quanto à alegação ausência de interesse de agir, restando 

evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional 

no caso em comento, bem como sua adequação, deve ser afastada a 

alegação de carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que 

é plenamente possível, por meio da ação proposta, a parte autora alcançar 

o resultado almejado, respeitando-se o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, 

não constitui requisito para pleitear indenização do seguro obrigatório 

DPVAT pela via jurisdicional a requisição pela via administrativa, 

precedentes dos Tribunais. A propósito: "SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – 

DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA 

DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – 

INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ 

– LAUDO PERICIAL – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 

474/STJ – TETO MÁXIMO – RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é 

parte legítima para figurar no polo passivo, posto que todas as 

seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo pagamento 

das indenizações decorrentes de danos causados por acidente de 

trânsito tem a atribuição de quitar a indenização do seguro obrigatório. Não 

ocorre falta do interesse de agir ante ao não esgotamento da via 

administrativa para o pleito judicial da indenização, pois, tal matéria há 

muito já tem entendimento pacífico nos Tribunais e no art.5º, XXXV da 

Constituição Federal. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da 

ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão sofrida pela vítima, 

deve ser utilizado o percentual apresentado pelo médico legista para a 

quantificação da lesão e o devido arbitramento da indenização, podendo 

ser somados os valores atinentes a mais de uma lesão, porém, respeitado 

o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no 

DJE 05/08/2015) - destaquei. Quanto à alegação de pendência 

documental, restando evidentemente demonstrada a necessidade e 
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utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua 

adequação, deve ser afastada a preliminar suscitada, uma vez que é 

plenamente possível, por meio da ação proposta, a parte autora alcançar o 

resultado almejado, respeitando-se o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, 

não constitui requisito para pleitear indenização do seguro obrigatório 

DPVAT pela via jurisdicional a requisição pela via administrativa, assim 

indefiro o pedido de suspensão do processo pleiteado. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001798-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001798-80.2017.8.11.0040. AUTOR: 

CASSIO DA SILVA LIMA RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. Trata-se 

de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial. Inicial devidamente recebida. Foi apresentada 

contestação, bem como impugnação à contestação. É o relatório. Passo a 

sanear o feito. Quanto à alegação alteração do polo passivo, com a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na 

demanda, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que 

qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar 

o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado 

o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Quanto à alegação ausência 

de interesse de agir, restando evidentemente demonstrada a necessidade 

e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua 

adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação por falta 

de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível, por meio da 

ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001794-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE PAULA FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001794-43.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ADRIANO DE PAULA FARIAS RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e 

fundamentos narrados na inicial. Inicial devidamente recebida. Foi 

apresentada contestação, bem como impugnação à contestação. É o 

relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à alegação alteração do polo 

passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT na demanda, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez 

que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para 

pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, 

assegurado o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Quanto 

à alegação ausência de interesse de agir, restando evidentemente 

demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em 

comento, bem como sua adequação, deve ser afastada a alegação de 

carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente 

possível, por meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado 

almejado, respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não 

constitui requisito para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT 

pela via jurisdicional a requisição pela via administrativa, precedentes dos 

Tribunais. A propósito: "SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 

6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO 

CARACTERIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Também não 

prospera a alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão da não 

apresentação de comprovante de endereço da parte autora, uma vez que 

os documentos constantes comprovam que a parte autora reside nesta 

Comarca. Posto isto e não havendo outras questões a serem apreciadas 

ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez 

permanente; II) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; III) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; IV) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários periciais no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, 

intime as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, 

através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também 

apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos 

para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002797-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA OAB - MS15471 (ADVOGADO)

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARAUJO REICHERT MUDANCAS LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002797-33.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL REQUERIDO: ARAUJO REICHERT MUDANCAS LTDA. - ME 

VISTOS. 1. Em se tratando a requerida de pessoa jurídica, inclusive com 

indicação de CNPJ, cabe à parte autora proceder as tentativas de busca 

de seu endereço, notadamente por possuir sede fixa, registros em Junta 

Comercial, etc. Em suma: a parte autora possui meios hábeis à localização 

da requerida, motivo pelo qual indefiro a busca de endereços pelos 

sistemas conveniados ao TJMT. 2. Intime-se a parte autora, via DJe, para 

que promova o regular andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção. CUMPRA-SE. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002681-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILU RIBEIRO GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002681-27.2017.8.11.0040. AUTOR: 

MARILU RIBEIRO GARCIA RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. Trata-se 

de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial. Inicial devidamente recebida. Foi apresentada 

contestação, tendo a parte autora deixado transcorrer em branco o prazo 

para apresentação de impugnação à contestação. É o relatório. Passo a 

sanear o feito. Quanto à alegação alteração do polo passivo, com a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na 

demanda, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que 

qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar 

o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado 

o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). No mais, defiro o pedido 

formulado, retificando o polo passivo da demanda, conforme pleiteado, 

para constar, como representante processual no polo passivo a 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Quanto à alegação 

ausência de interesse de agir, restando evidentemente demonstrada a 
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necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem 

como sua adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação 

por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível, por 

meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002404-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PEZZINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002404-11.2017.8.11.0040. AUTOR: 

JULIANO PEZZINI RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do 

Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Inicial 

devidamente recebida. Foi apresentada contestação, tendo a parte autora 

impugnado. É o relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à alegação 

ausência de interesse de agir, restando evidentemente demonstrada a 

necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem 

como sua adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação 

por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível, por 

meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 
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para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002880-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARIN SARATT MEZOMO (EXECUTADO)

JAUDENES VANZELLA (EXECUTADO)

RODRIGO DELAVY MOSCHAIDER (EXECUTADO)

JOICE FRITSCH VANZELLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002880-49.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA EXECUTADO: 

CARIN SARATT MEZOMO, RODRIGO DELAVY MOSCHAIDER, JAUDENES 

VANZELLA, JOICE FRITSCH VANZELLA VISTOS. Diante do termo de 

sub-rogação de Id 11739470 e do disposto no artigo 778, §1º, IV. do CPC, 

DETERMINO a substituição processual para fazer constar como 

exequentes JAUDENES VANZELA e JOICE FRITSCH e executados 

RODRIGO DELAVY MOSCHAIDER e CARIN SARATTI MEZOMO. No mais, 

cumpra-se a decisão de Id 8242004. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de 

Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002745-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002745-37.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ORIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO VISTOS. Ante o lapso temporal 

transcorrido, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006228-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIOMIRO TREVISOL (EXECUTADO)

SALETE JOSELI TREVISOL (EXECUTADO)

JOSE ROMEU TREVISOL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006228-75.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: CLAUDIOMIRO 

TREVISOL, JOSE ROMEU TREVISOL, SALETE JOSELI TREVISOL VISTOS. 

1.) Conforme requerido, observado o depósito judicial dos valores, 

EXPEÇA-SE alvará para transferência da quantia depositada em Id. 

13335646 em favor da conta informada em Id. 13032365 - Pág. 1. 2.) No 

mais, intime-se o exequente para requerer o que de direito, no prazo de 15 

dias, a fim de informar nos autos se persiste saldo remanescente, 

advertindo-se que eventual inércia será interpretada como quitação total 

da dívida, autorizando a extinção do feito pelo adimplemento da obrigação. 

3.) Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005889-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSOM GOFFI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005889-19.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A REQUERIDO: VILSOM GOFFI VISTOS. 

1.) De início, verifica-se que a parte requerida efetuou depósito judicial das 

parcelas vencidas e vincendas, no valor apresentado na inicial, 

representando a integralidade do débito, na forma do art. 3º, § 2º, do 

Decreto-Lei 911/65, razão pela qual determino a imediata restituição do 

bem à parte requerida. Expeça-se mandado. 2.) Por igual motivo, autorizo 

o levantamento da quantia depositada em Juízo pela parte autora/credora, 

visto se tratar de matéria incontroversa. Expeça-se alvará para liberação 

dos valores. 3.) De outra banda, dos documentos apresentados, 

verifica-se que o requerido aufere renda líquida mensal de 

aproximadamente R$ 3.940,00, conforme cópias de folhas de pagamento 

juntadas ao feito, o que em tese lhe confere a condição de hipossuficiente 

para arcar com as custas e as despesas processuais, razão pela qual lhe 

defiro os benefícios da gratuidade judiciária. 4.) Intimem-se as partes para 

manifestações finais, no prazo comum de 15 (quinze) dias, e, após, nada 

mais sendo requerido, tornem conclusos para sentença. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001391-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA SEVERO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos, que em virtude da Portaria 629/2018 - PRESO, de tornou ponto 

facultativo o dia 22/06/2018, redesignei a sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO para o dia 20 de julho de 2018, às 15:00 horas, 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 23 de 

maio de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001391-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA SEVERO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos, que em virtude da Portaria 629/2018 - PRESO, de tornou ponto 

facultativo o dia 22/06/2018, redesignei a sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO para o dia 20 de julho de 2018, às 15:00 horas, 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 23 de 

maio de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001609-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GNOATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico que diante da petição da parte autora id 

13414455 requerendo a citação por edital, cancelo a audiência 

anteriormente designada e encaminho o feito para apreciação judicial. 

SORRISO, 29 de maio de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001609-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GNOATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico que diante da petição da parte autora id 

13414455 requerendo a citação por edital, cancelo a audiência 

anteriormente designada e encaminho o feito para apreciação judicial. 

SORRISO, 29 de maio de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000100-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO LAITANO NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ SCARIOT (RÉU)

SCARIOT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EPP (RÉU)

CAMILA FERNANDES (RÉU)

 

DIANTE DA CERTIDÃO RETRO, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A 

PARTE AUTORA PARA REQUERER O QUE DE DIREITO, NO PRAZO DE 05 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004288-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR VANDERLEI PERGHER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN CESAR BASSO HELLMANN OAB - PR72525 (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR ACERCA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS DA PARTE 

REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000604-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMIR JEZUIR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTEMIR JEZUIR OAB - SC50518 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDI OYMAR FRANDOLODO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos, que em virtude da Portaria 724/2018 DGTJ - PRES, redesignei a 

sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO para o dia 13 de julho de 2018, às 

14 horas, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. 

SORRISO, 29 de maio de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ 

Analista Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000604-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMIR JEZUIR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTEMIR JEZUIR OAB - SC50518 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDI OYMAR FRANDOLODO (RÉU)

 

DIANTE DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELOS CORREIOS SEM 

ENTREGA, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O AUTOR PARA 

JUNTAR AOS AUTOS GUIAS PAGAS PARA A EXPEDIÇÃO DE CARTA 

PRECATÓRIA PARA A COMARCA DE CLÁUDIA-MT, PARA FINS DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002405-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALBINO RIGATTI (EXECUTADO)

ELIANDRO RIGATTI (EXECUTADO)

ALYNE MARLA AGASSI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar o (a) patrono (a) da 

parte autora, para providenciar a distribuição da carta precatória expedida 

para a comarca de Lucas do Rio Verde-MT ( id 13435638), via PJE, 

devendo instruí-la em conformidade com o art. 260 do CPC. Após, deverá 

o (a) patrono (a) comprovar nestes autos a distribuição, no prazo de 30 

dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126525 Nr: 3316-93.2015.811.0040

 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: CELSO PIVOTTI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109.367

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 1.856,88, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 172/176 sendo que o valor de R$ 928,44 refere-se as 

custas e o valor de R$ 928,44 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59009 Nr: 2308-57.2010.811.0040

 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: DEBLAIR DEMORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 16.388,96, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 23 e 154/158, sendo que o valor de R$ 8.276,03 

refere-se as custas e o valor de R$ 8.112,93 refere-se a taxa judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155165 Nr: 6531-43.2016.811.0040

 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: FORMATO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVA DALMORO ZANOL, OLINDO ZANOL, 

JUREMA MARIA DAL MORO, LOURDES DAL MORO ROSIN, PEDRO ROSIN, 

DIVINO DALMORO, MIGUEL DAL MORO, LUIZ ALTAMIR LEMANSKI, 

ORESTES DAL MORO, LEONARDINA CIQUEIRA, ELIANAI CIQUEIRA DAL 

MORO, EDIANO JUNIOR DAL MORO, GISELLE PINHEIRO DALMORO, 

MARILENE SALETE DARIZ LEMANSKI, JACINTA DAL MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA FONTES MECIANO - 

OAB:21.871/MT, VITOR HUGO BENA MEDEIROS - OAB:18.762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES CARVALHO - 

OAB:14432

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 6.559,50, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 247, sendo que o valor de R$ 3.279,75 refere-se as 

custas e o valor de R$ 3.279,75 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121597 Nr: 327-17.2015.811.0040

 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: DILVA DALMORO ZANOL, OLINDO ZANOL, DIVO DAL 

MORO, JUREMA MARIA DAL MORO, JACINTA DAL MORO, LOURDES DAL 

MORO ROSIN, MIGUEL DAL MORO, ORESTES DAL MORO, PEDRO ROSIN, 

LEONARDINA CIQUEIRA, ELIANAI CIQUEIRA DAL MORO, EDIANO JUNIOR 

DAL MORO, GISELLE PINHEIRO DALMORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ELCI LEMAINSKI, IVONE DALMORO 

LEMAINSKI, LUIZ ALTAMIR LEMANSKI, MARIA FRIGO DALMORO, 

ANDERSON ANTONIO LEMAINSKI, MARILENE SALETE DARIZ LEMANSKI, 

CLOVIS PICOLO FILHO, SILVANA MOLITOR SOUZA PICOLO, LUIZ 

CARLOS BERTON, MARCELO CEZAR LEMANSKI, ELAINE SOLENTA 

BERTON, CLAUDINEIA ANGELA MARCINIACK, CLAUDIOMIRO ALEXANDRE 

MARCINIAK, CARLA PORCIUNCULA MARCINIAK, CESAR ROBERTO 

SCHEVINSKI, ADRIANA SPENASSATTO SCHEVINSKI, RENATO ZENARO, 

INÊS PIRES ZENARO, ALCIONIR PAULO SILVESTRO, GISELE RISSARAI 

SILVESTRO, FABIANE APARECIDA LEMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor Neves Carvalho - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR RIBAS DE CAMPOS - 

OAB:18914, GREICIELLE FARIA PIRES - OAB:20.243-O, MARCELA 

CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA - OAB:175175, RUDIMAR 

ROMMEL - OAB:8238-B, VANDERLEY RUDGE GNOATO - OAB:17.786/O, 

VANDERLY RUDGE GNOATO - OAB:17.786/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 50.934,03, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 487 sendo que o valor de R$ 30.934,03 refere-se as 

custas e o valor de R$ 20.000,00 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111501 Nr: 3534-58.2014.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, EMANUELA DE LOURDES SIMIONATO, FABIANE 

HAMMERSCHIMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON COMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO DE JESUS SANTANA - 

OAB:48192- PR, Otavio Lourenço Odelli - OAB:PR/64748, Renato 

Amauri Knieling - OAB:22484-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 
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31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 147, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85760 Nr: 5133-37.2011.811.0040

 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: FS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDVDEDMG, CdLAdACdM, IHSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B/MT, WILDINEIA MARQUES RIBEIRO - 

OAB:12.984/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ELIZABETE DE MAGALHAES ALMEIDA - 

OAB:MT/13.353, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, LUCIANA 

ALCÂNTARA - OAB:5.276, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR AS PARTES, para que efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor 

de R$ 544,26, a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 

343/344, custas pro rata, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 130,86 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89047 Nr: 628-66.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SCHEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU HARTFORD SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 1.400,00, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls.192/193, custas pró rata, sendo que o valor de R$ 

700,00 refere-se as custas e o valor de R$ 700,00 refere-se a taxa 

judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

nome único do processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e 

taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor 

todas das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão 

e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, 

e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143644 Nr: 615-28.2016.811.0040

 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: JOÃO WILSON PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025, JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - OAB:9457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 544,26, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 49/50, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 130,86 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108075 Nr: 601-15.2014.811.0040

 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: ADEMIR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A, SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687 OAB/MT, TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER - 

OAB:15.732-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR AS PARTES, para que efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor 

de R$ 787,58, a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls 204, 

custas pro rata, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas e o 

valor de R$ 374,18 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o nome único do processo e o CPF do pagante, 

após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será 

gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155832 Nr: 6881-31.2016.811.0040

 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: FRANCIELA MARCIA FONTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO FRANCISCO BOLDORI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS MENDES DE 

MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR AS PARTES, para que efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor 

de R$ 4.547,38, a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 

113, sendo as custas pro rata, sendo que o valor de R$ 2.273,69 

refere-se as custas e o valor de R$ 2.273,69 refere-se a taxa judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144061 Nr: 847-40.2016.811.0040

 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: ADAUTO CAETANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 568,41, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 153, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas 

e o valor de R$ 155,01 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o nome único do processo e o CPF do pagante, 

após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será 

gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87962 Nr: 7493-42.2011.811.0040

 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: JANDIRA LUZIA TEIXEIRA DA COSTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:239.799/SP, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9.566-MT, 

MARCOS MOREIRA MACIEL - OAB:15392

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 1.517,55, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls.217, sendo que o valor de R$ 757,77 refere-se as 

custas e o valor de R$ 757,77 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101384 Nr: 4252-89.2013.811.0040

 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: ANCELMO WAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, ROZANA APARECIDA DOS SANTOS - OAB:MT16564 

B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR AS PARTES, para que efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor 

de R$ 723,40, a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

fls.258/259, custas pro rata, sendo que o valor de R$ 206,70 refere-se as 

custas e o valor de R$ 65,43 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95253 Nr: 7086-02.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONI RODRIGUES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZILDA DA SILVA FERRONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, FRANCIELY LOUVERDE RIBEIRO - 

OAB:15841/B, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 1.263,75, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 109/113, sendo que o valor de R$ 631,87 refere-se as 

custas e o valor de R$ 631,87 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103832 Nr: 6866-67.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMERI BRESSIANI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR AS PARTES, para que efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor 

de R$ 544,26, a que foram condenados nos termos da r. sentença de 

fls.115, as custas são pro rata nos termos do artigo 90, § 2º do CPC, 

sendo que o valor de R$ 206,70 refere-se as custas e o valor de R$ 65,43 

refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida 

pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o nome único do processo e o CPF do pagante, após clicar 

no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única 

guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105218 Nr: 8293-02.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, IDNDS, JPDNDS, EVANEURA ARAUJO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CALIXTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 DEFIRO o pedido de fls. 68 e determino a expedição de alvará judicial para 

transferência dos valores depositados às fls. 66/67, conforme requerido.

Após a transferência dos valores, e nada mais sendo requerido, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, diante do cumprimento da 

obrigação.

Sem custas.

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

Após, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 90209 Nr: 1840-25.2012.811.0040

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDNDS, JPDNDS, EVANEURA ARAUJO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CALIXTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao trânsito em julgado da sentença 

de fls. 46, conforme requerido às fls. 93.

2) Após, nada mais sendo requerido, ao arquivo, desapensando-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105219 Nr: 8294-84.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, IDNDS, JPDNDS, EVANEURA ARAUJO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CALIXTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

DEFIRO o pedido de protesto do pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, do 

NCPC), bem como a inclusão do nome do devedor nos cadastros de 

inadimplentes (art. 782, § 3º, do NCPC), conforme pedidos de fls. 78.

Ciência à DPE e ao MPE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 141009 Nr: 11110-68.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON SPURIO ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - OAB:20996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD e SIEL/TRE o endereço atualizado da parte 

requerida/executada JEFFERSON SPURIO ELIAS, inscrito no CPF sob o nº. 

054.142.729-64, portador do RG nº. 4.865.461-2/SESP-SC. Para tanto, 

DETERMINO à Secretaria da 3ª Vara Cível que diligencie junto aos sistemas 

informatizados.

2. Sendo positiva a consulta, EXPEÇA-SE o necessário para citação.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

256, II, do NCPC, determino a CITAÇÃO POR EDITAL da parte 

requerida/executada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, fazendo constar as 

advertências de praxe.

4. Decorrido o prazo para resposta e não havendo manifestação, 

certifique-se a ocorrência. Nessa hipótese, nomeio a DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL como curadora especial, na forma do artigo 72, 

inciso II, do NCPC, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal para 

apresentação de resposta.

5. Após, renove-se vista à parte autora/exequente para manifestação.

6. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 130243 Nr: 5474-24.2015.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, SOLINALVA FERREIRA DOS SANTOS DE SENA, KFDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUTO NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que executado, devidamente citado, não efetuou o 

pagamento do débito alimentar e nem justificou a impossibilidade de 

fazê-lo, DEFIRO os pedidos contidos às fls. 36/36v e DETERMINO a 

realização do protesto do pronunciamento judicial, nos termos do artigo 

528, § 1º, do CPC, bem como a inclusão do nome do devedor nos órgãos 

de proteção ao crédito, conforme prevê o artigo 782, § 3º, do CPC.

Após, REMETAM-SE os autos arquivo provisório até a manifestação da 

parte interessada, procedendo a baixa do relatório mensal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 117934 Nr: 8631-39.2014.811.0040

 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: CRISTIANE ELOISA DE ABREU MARCHIORO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORT SOLUTIONS COMERCIAL, 

IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, ED FORT COMERCIAL 

IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS AMÉRICA MULTICART, 
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FORT BANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A, DOUGLAS MANGINI 

RUSSO - OAB:250.013, VANESSA VALENTIM PEIXOTO - OAB:358.593, 

VIVIAN RUFINO MENDONÇA - OAB:287.730

 Vistos.

Certifique-se quanto à apresentação da contestação da requerida Fort 

Solutions Comercial, citada às fls. 203.

 Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada da 

derradeira decisão proferida no feito, desse modo, proceda a sua 

intimação, a fim de que manifeste quanto à impossibilidade de citação da 

parte requerida Ed Fort (fls. 198), assim como indique as provas que 

pretende produzir.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 102201 Nr: 5140-58.2013.811.0040

 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: JOSÉ EDEMIR GUARESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMIL SILOS E SECADORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14.802-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMELA MANFROI TISSIANI 

- OAB:31.912 PR

 É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Sobre o instituto em 

pauta, estabelece o CPC/2015:“Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º”.Pois bem. No que tange às 

omissões e contradições relativas à condenação em honorários 

advocatícios e pagamento das custas processuais, entendo que assiste 

razão a parte embargante.Isso porque, compulsando detalhadamente os 

autos, verifico que o acordo firmado entre as partes abrange também os 

honorários advocatícios, razão pela qual desnecessário a condenação em 

sede de homologação. Em relação à condenação ao pagamento de custas 

e despesas processuais, o referido dispositivo não se coaduna com a 

atual disposição do artigo 90, §3º, do NCPC, que prevê a dispensa do 

pagamento das custas em caso de acordo no curso do processo.In 

verbis: “Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se 

houver.”. Desse modo entendo que a sentença merece efeito infringente 

para o fim excluir a condenação ao pagamento de custas processuais e 

constar que os honorários é nos termos do acordo.Diante de todo 

exposto, CONHEÇO os embargos por tempestivo, E ACOLHO para retificar 

a sentença proferida às fls. 90, para excluir a condenação ao pagamento 

de custas e consignar que os honorários advocatícios serão nos termos 

do acordo.No mais, CUMPRA-SE na forma da decisão 

objurgada.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 141736 Nr: 11458-86.2015.811.0040

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AKBF, ANA CRISTINA SANTOS BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZÉNS GERAIS OLOUG LTDA ME, 

BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BARBOZA ROCHA - 

OAB:19067-O, JOÃO GUILHERME SCHEFFLER - OAB:19892/0, VOLMIR 

RUBIN - OAB:13078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660

 É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Sobre o instituto em 

pauta, estabelece o CPC/2015:“Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º”.Pois bem. No que tange às 

omissões e contradições relativas à condenação em honorários 

advocatícios e pagamento das custas processuais, entendo que assiste 

razão a parte embargante.Isso porque, compulsando detalhadamente os 

autos, verifico que o acordo firmado entre as partes abrange também os 

honorários advocatícios, razão pela qual desnecessário a condenação em 

sede de homologação. Em relação à condenação ao pagamento de custas 

e despesas processuais, o referido dispositivo não se coaduna com a 

atual disposição do artigo 90, §3º, do NCPC, que prevê a dispensa do 

pagamento das custas em caso de acordo no curso do processo.In 

verbis: “Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se 

houver.”. Desse modo entendo que a sentença merece efeito infringente 

para o fim excluir a condenação ao pagamento de honorários e custas 

processuais.Diante de todo exposto, CONHEÇO os embargos por 

tempestivo, E ACOLHO para retificar a sentença proferida às fls. 129, 

para excluir a condenação ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios.No mais, CUMPRA-SE na forma da decisão 

objurgada.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 39771 Nr: 2635-07.2007.811.0040

 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: PEDRO MAIBERG PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVONEI NARCISA SANTIN - 

OAB:8266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 VISTOS.

1) Certifique-se quanto ao cumprimento do r. despacho de fls. 196.

2) Após, manifestem-se as partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entenderem de direito.

3) Em caso de inércia, determino a remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106028 Nr: 9107-14.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ROMAURA RODRIGUES ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

tão somente para reconhecer que as partes adquiriram conjuntamente, na 

constância da relação amorosa, o bem descrito na inicial, e autorizar a 

adjudicação do veículo Yamaha, XTZ 125E, ano 2003, placa LVZ 4647, 

Renavan 00807189278, em favor do requerido, ficando este responsável 

pelos débitos e impostos existentes sobre o veículo. Como consequência, 

julgo extinto o feito, com exame de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil. Custas e despesas em proporções iguais 

entre as partes, na forma do art. 86 do NCPC, suspendendo a exigibilidade 

em razão de ambas serem beneficiárias da gratuidade judiciária. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini
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 Cod. Proc.: 123125 Nr: 1266-94.2015.811.0040

 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: SN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DA SILVA LIMA - 

OAB:26876

 Vistos.

Cientifique-se às partes quanto ao retorno dos autos da instância 

superior.

Cumpra-se o v. Acórdão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99716 Nr: 2374-32.2013.811.0040

 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: EMERSON MINOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

Cientifique-se às partes quanto ao retorno dos autos da instância 

superior.

Cumpra-se o v. Acórdão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 109081 Nr: 1501-95.2014.811.0040

 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: CORRETORA DE AUTOMÓVEIS AVENIDA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Ante ao exposto, sem maiores delongas, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, 

do atual Código de Processo Civil.CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.Havendo 

apelação, proceda na forma do art. 1.010 do NCPC para posterior remessa 

à instância superior.Após o trânsito em julgado, devidamente 

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 112744 Nr: 4569-53.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SALES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECIDO.Em detida análise ao feito, em especial aos documentos de fls. 

105/114, nota-se que o local da suposta ocorrência do dano – “Gleba 

Mercedes, Assentamento Wesley Manoel dos Santos” – situa-se no 

município e comarca de Sinop/MT, sendo área destinada para fins de 

reforma agrária, atraindo o interesse da União.Logo, considerando a 

norma inserta no art. 2º da Lei 7.347/85 e o regramento do art. 109, inciso 

I, da CF/88, é medida de rigor o declínio de competência à Justiça Federal 

de Sinop/MT, sem prejuízo da orientação contida na Súmula 150 do 

STJ.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 

DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL – ÁREA DE DOMÍNIO DA UNIÃO – CERTIDÃO DO INCRA – 

REFORMA AGRÁRIA – DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA – ART. 109, I, 

DA CRF E SÚMULA 150 DO STJ – MATÉRIA ACOLHIDA – COMPETÊNCIA 

DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA. Tratando-se de ação civil pública 

por dano ambiental, correta a declinação da competência para a Justiça 

Federal, nos termos do art. 109, I, da CRF, com amparo na declaração 

emitida pelo Superintendente Regional do INCRA, referente à área em 

questão, afirmando ser o local de domínio da União, inequivocamente. (AI 

22957/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016).Ante ao exposto, nos termos do 

art. 109, inciso I, da Constituição Federal, c.c. art. 2º da Lei 7.347/85, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar a presente ação para 

a JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA, determinando a remessa do feito 

ao Juízo Federal da Seção Judiciária de Sinop/MT, com as nossas 

homenagens, baixas e anotações de estilo, observando-se a orientação 

da Súmula 150 do STJ.Preclusa a via recursal, remetam-se os autos à 

Justiça Federal – Seção Judiciária de Sinop/MT.Intimem-se. Ciência ao 

MPE.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 147419 Nr: 2729-37.2016.811.0040

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AECIO LEMES DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Esgotadas as possibilidades de localização pessoal da parte 

requerida/executada, CITE-SE por edital, na forma da lei processual 

vigente (artigos 256/257, NCPC), consignando as advertências legais 

(artigos 335/336 e 344, NCPC).

2. Decorrido o prazo do edital e o prazo de resposta, e não havendo 

manifestação da parte requerida/executada nos autos, CERTIFIQUE-SE a 

ocorrência. Nessa hipótese, nomeio a DPE, como curadora especial, na 

forma do artigo 72, inciso II, do NCPC, concedendo-lhe vista dos autos pelo 

prazo legal para apresentação de resposta.

 3. Após, renove-se vista à parte autora.

 4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 45788 Nr: 2711-94.2008.811.0040

 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: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIFORTE COMÉRCIO E TRANSPORTES 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE 

- OAB:6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Indefiro o pedido de citação editalícia, visto que o requerido já foi 

pessoalmente citado às fls. 259.

2) Intime-se a parte requerente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 88591 Nr: 155-80.2012.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA LAIS JUMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - 

ESPOLIO, PEDRO HENRIQUE JUMES DO SANTOS, EDUARDO RODRIGUES 

DOS SANTOS, LUANA RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 VISTOS.

1. A homologação do acordo a que se referem as partes foi rejeitada às 

fls. 127/verso dos autos Código 87652 (em apenso), decisão contra a qual 

não houve interposição de recurso.

2. Assim, acolho o parecer ministerial de fls. 96/98.

3. Em prosseguimento, designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 05 

de outubro de 2018, às 16:00 HORAS, fixando o prazo comum de 15 

(quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, nos 

termos do art. 357, § 4º, do NCPC. Ressalto que caberá aos advogados 

das partes intimar as testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal.

4. As partes deverão comparecer para prestar depoimento pessoal, sob 

pena de confesso, nos termos do art. 385, § 1º, do NCPC. Para tanto, 

determino intimações pessoais, consignando-se no mandado 

expressamente a advertência contida no citado artigo.

5. Ciência ao MPE.

6. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 87653 Nr: 7167-82.2011.811.0040

 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: DEBORA LAIS JUMES, DELCI MARILEI SCHUSTER 

RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - 

ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8.196, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - 

OAB:8196, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE a decisão de fls. 138 em sua totalidade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 126129 Nr: 3087-36.2015.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVM, EVG, DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.) Inicialmente, verifica-se que as partes entabularam acordo às fls. 72/73 

junto ao CEJUSC local, requerendo sua homologação, não se vislumbrando 

quaisquer vícios de consentimento. Assim, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, 

para que surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que 

chegaram as partes às fls. 72/73, nos moldes das cláusulas estipuladas 

livremente entre as partes.

2.) Por outro lado, verifica-se que a transação não abarcou as prestações 

vencidas, cujo valor atualizado encontra-se descrito às fls. 62/v., razão 

pela qual determino a intimação pessoal da parte executada para que, no 

prazo de três (3) dias, efetue o pagamento do débito em atraso, sob pena 

de prisão civil e protesto do pronunciamento judicial.

3.) Decorrido o prazo e não havendo notícias de pagamento da dívida, 

tornem conclusos para análise dos pedidos de fls. 62/63.

Ciência à DPE e ao MPE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44499 Nr: 1480-32.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLETE FRIGO BAUMGRATZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCENTER CALÇADOS CENTRO-OESTE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO MANOEL SILVA 

BEGA - OAB:38266, LUCAS THADEU PIERSON RAMOS - OAB:48203

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para a alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença, especificamente dos honorários 

sucumbenciais, tendo em vista o cumprimento voluntário do valor da 

condenação (fls. 267).

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

executada para que efetue o pagamento do débito indicado às fls. 

263/266, no prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas 

processuais.

3- Fica a executada desde já advertida de que não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de multa de 10%, 

além de honorários advocatícios também em 10%, na forma do art. 523, § 

1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§ 2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§ 3º, 

art. 523, NCPC).

7- No mais, conforme requerido às fl. 268 e diante dos poderes especiais 

outorgados na procuração de fl. 17 para recebimento de quantia, 

EXPEÇA-SE alvará judicial para transferência dos valores depositados às 

fls. 267.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99061 Nr: 1663-27.2013.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORMINDO FRANCISCO NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOMAR BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS 

LTDA, CLAUDINEI REIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FRAGA COSTA - 

OAB:12297-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13.881-MT

 Ante todo o exposto, tendo em conta que a parte autora não regularizou a 

sua representação processual com habilitação dos herdeiros do falecido, 

JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso IV, c.c. artigo 76, § 1º, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte requerente ao pagamento das custas, 

despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% do 

valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do NCPC. 

Transitada em julgado esta sentença, remetam-se os autos ao 

arquivo.Havendo recurso de apelação, proceda na forma do art. 1.010 do 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 172469 Nr: 4872-62.2017.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCOMAR BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNF - CONSÓRCIO NACIONAL 

FORD-ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 97066 Nr: 9066-81.2012.811.0040

 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: CNF - CONSÓRCIO NACIONAL 

FORD-ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOMAR BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208.972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSENILDE DUARTE JARA - 

OAB:14987-A

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 115837 Nr: 6966-85.2014.811.0040

 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: AGROSOJA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVOR ORLANDO, CAMILA GRANDO ORLANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 Ante ao exposto, e por tudo mais que nos autos consta, rejeito os 

embargos monitórios e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, via de consequência, nos 

termos do artigo 702, § 8º do referido diploma legal, constituo o débito 

representado das notas fiscais de fls. 20 e 23 em título executivo judicial, 

nos termos do artigo 702, § 8º do CPC.Nos termos do artigo 86, do CPC, 

condeno as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 

85, § 2º, do referido diploma legal, na proporção de 70% a cargo dos 

e m b a r g a n t e s / r e q u e r i d o s  e  3 0 %  a  c a r g o  d o 

embargado/requerente.CONVERTIDO o mandado inicial em mandado 

executivo, este passará a tramitar segundo o rito do art. 538 do 

NCPC.Havendo recurso de apelação, intime-se a parte contrária para 

apresentação de contrarrazões, com posterior remessa à instância 

superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do NCPC.Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 98167 Nr: 690-72.2013.811.0040

 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: MARILENE DE GODOI EIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440, ZENILDA 

PAIDA - OAB:17.404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHESTER RICARDO AGOSTINI 

- OAB:12699/MT, JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203, LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - OAB:15.280-A, MARCEL 

DAVIDMAN PAPADOPOL - OAB:56726/RS

 Vistos.

Diante da manifestação da parte requerida (fls.133/133v), manifeste-se a 

parte autora em prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 144064 Nr: 870-83.2016.811.0040

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, VANDERLI APARECIDA JARA, YCJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSON PATRICK REIS GUSMAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro, em parte, o pedido de fls. 77/78, tão somente para determinar a 

remessa do mandado de prisão à Delegacia de Polícia Civil e ao Comando 

da Polícia Militar deste Município, bem como à Polícia Rodoviária Federal.

2) Indefiro o pedido de bloqueio via BACENJUD, tendo em vista que a 

presente execução tramita sob o rito de coerção pessoal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 128557 Nr: 4515-53.2015.811.0040

 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: JOSE MANOEL DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANGELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERREIRA DO 

NASCIMENTO TEOCHI - OAB:18780O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Esgotadas as possibilidades de localização pessoal da parte requerida, 

CITE-SE por edital, na forma da lei processual vigente (artigos 256/257, 

NCPC), consignando as advertências legais (artigos 335/336 e 344, 

NCPC).

2. Decorrido o prazo do edital e o prazo de resposta, e não havendo 

manifestação da parte requerida nos autos, CERTIFIQUE-SE a ocorrência. 

Nessa hipótese, nomeio a DPE, como curadora especial, na forma do 

artigo 72, inciso II, do NCPC, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo 

legal para apresentação de resposta.

 3. Após, renove-se vista à parte autora.

 4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 126704 Nr: 3422-55.2015.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MANOEL DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANGELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERREIRA DO 

NASCIMENTO TEOCHI - OAB:18780O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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INTIME-SE pessoalmente a parte autora, para que se manifeste no feito no 

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

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57233 Nr: 1063-11.2010.811.0040

 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: FÁBIO RAISER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:15488/MT

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100862 Nr: 3671-74.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO LUIS KUNZ SAUSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Esgotadas as possibilidades de localização pessoal da parte 

requerida/executada, CITE-SE por edital, na forma da lei processual 

vigente (artigos 256/257, NCPC), consignando as advertências legais 

(artigos 335/336 e 344, NCPC).

2. Decorrido o prazo do edital e o prazo de resposta, e não havendo 

manifestação da parte requerida/executada nos autos, CERTIFIQUE-SE a 

ocorrência. Nessa hipótese, nomeio a DPE, como curadora especial, na 

forma do artigo 72, inciso II, do NCPC, concedendo-lhe vista dos autos pelo 

prazo legal para apresentação de resposta.

 3. Após, renove-se vista à parte autora.

 4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 86104 Nr: 5517-97.2011.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDEMIR GUARESCHI, THAIZE GUARESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAETANO HENRIQUE MAGNANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

ROBSOM HUILSON BROCH COLLI - OAB:11.001-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE MAGNANI - 

OAB:8836

 VISTOS.

1. Esgotadas as possibilidades de localização pessoal da parte 

requerida/executada, CITE-SE por edital, na forma da lei processual 

vigente (artigos 256/257, NCPC), consignando as advertências legais 

(artigos 335/336 e 344, NCPC).

2. Decorrido o prazo do edital e o prazo de resposta, e não havendo 

manifestação da parte requerida/executada nos autos, CERTIFIQUE-SE a 

ocorrência. Nessa hipótese, nomeio a DPE, como curadora especial, na 

forma do artigo 72, inciso II, do NCPC, concedendo-lhe vista dos autos pelo 

prazo legal para apresentação de resposta.

 3. Após, renove-se vista à parte autora.

 4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 178783 Nr: 8340-34.2017.811.0040

 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: DALILA LANZONI DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora da sentença prolatada: 

"Vistos. DALILA LANZONI DE BRITO, devidamente qualificada, ajuizou o 

presente pedido de Alvará Judicial para levantamento do saldo em conta 

do FGTS. A inicial veio instruída com documentos. Recebida a inicial, foram 

deferidos os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora e 

determinada a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, que 

apresentou resposta, conforme fls. 16. Instado a se manifestar, o MPE 

pugnou pelo prosseguimento do feito sem a intervenção ministerial. Vieram 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, cumpre pontuar que o alvará judicial constitui procedimento de 

jurisdição voluntária pelo qual se pretende obter permissão para a prática 

de um ato, no caso, a autorização para o levantamento de saldo de FGTS 

junto à Caixa Econômica Federal. Sendo assim, DEFIRO a expedição do 

alvará pretendido, AUTORIZANDO a requerente DALILA LANZONI DE 

BRITO a efetuar o levantamento dos valores relativos ao saldo do FGTS 

constante do extrato de fls. 16. Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o 

respectivo alvará.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, ARQUIVEM-SE os 

autos, mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. CUMPRA-SE."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101189 Nr: 4028-54.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO MENDONÇA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMA TRANSPORTES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, 

resolvendo o mérito da presente demanda, na forma do art. 487, inciso I, 

do NCPC, c.c. artigo 488 do mesmo diploma legal.CONDENO a parte autora 

ao pagamento das custas judiciais e das despesas processuais, além de 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 82, § 2º, do NCPC, suspendendo a 

exigibilidade da cobrança em face dos benefícios da gratuidade 

judiciária.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido no prazo de 15 

dias, arquive-se. De outra banda, havendo recurso de apelação, proceda 

na forma do art. 1.010 do NCPC, com as cautelas de praxe.Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 25831 Nr: 398-68.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO GUBERT - ESPÓLIO, RONALDO 

GUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o teor da sentença proferida nos autos apensos, intime-se 

a parte exequente para prosseguimento do feito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini
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 Cod. Proc.: 84355 Nr: 3588-29.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L. SETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20.645-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente tem se empenhado 

na citação pessoal dos sócios, contudo, não vislumbro a presença de 

nenhum pedido que justifique a citação destes, uma vez que a empresa 

executada foi devidamente citada na pessoa do seu representante (fls. 

106), entendo que tal providência é desnecessária.

De outro, norte defiro o pedido de emissão de certidão de débito, para fins 

de protesto, na forma postulada às fls. 162.

Outrossim, tendo em vista que as tentativas de arresto e penhora, 

restaram infrutíferas, intime-se a parte exequente para dar regular 

prosseguimento ao feito, indicando bens a penhora, no prazo de 15 (dias), 

sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001400-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON ODIR PINTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001400-70.2016.8.11.0040. 

EMBARGANTE: ELTON ODIR PINTO EMBARGADO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI 

CELEIRO DO MT Vistos. Trata-se de Embargos à Execução opostos por 

ELTON ODIR PINTO e OUTROS em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO 

MATO GROSSO, qualificados nos autos. Alega, em extensa inicial, que 

celebrou contrato de mútuo com a parte embargada – cédula de crédito 

bancário – para pagamento em prestações mensais. Sustenta que o 

contrato em comento contém cláusulas abusivas e encargos indevidos, 

tornando-o excessivamente oneroso. Aduz que é ilegal a cobrança de: (a) 

juros remuneratórios superiores a 12% ao ano e acima da tarifa média de 

mercado; (b) capitalização mensal de juros; (c) tarifas bancárias; (d) 

comissão de permanência cumulada com encargos financeiros; (e) IOF; (f) 

serviços de terceiros. Pugna também pela revisão dos contratos 

anteriores ao instrumento objeto da execução. A inicial veio instruída com 

documentos. Foram deferidos os benefícios da gratuidade judiciária ao 

embargante. Em resposta, a parte embargada confirma a existência de 

contrato com a parte embargante, e sustenta a legitimidade dos encargos 

contidos no instrumento negocial. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Trata-se de Embargos à Execução 

opostos por ELTON ODIR PINTO e OUTROS em face de COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI 

CELEIRO DO MATO GROSSO, qualificados nos autos. A demanda versa 

matéria exclusivamente de direito, e já pacificada no âmbito dos Tribunais 

Superiores, razão pela qual passo a julgamento antecipado, na forma do 

artigo 355, inciso I, do CPC, não havendo necessidade de dilação 

probatória. Compulsando os autos, tenho que não assiste razão ao 

embargante. Inicialmente, destaco que se aplicam ao caso as regras 

elencadas na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor (CDC), 

conforme entendimento já consolidado na jurisprudência pátria (Súmula 

297, STJ). Ocorre que, como se sabe, a aplicação do CDC, por si só, não 

assegura a integral procedência dos pedidos formulados na inicial, uma 

vez que somente a análise de cada caso concreto é que permite verificar 

eventual ocorrência de abusividade das respectivas cláusulas 

contratuais. Com efeito, a relação contratual entre as partes restou 

incontroversa. Neste ponto, ressalto desde logo que o Superior Tribunal 

de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já firmou entendimento de que a 

cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, afastando-se 

por completo eventuais alegações de inconstitucionalidade da Lei 

10.931/04. Vejamos: “DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE 

CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. 

POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA 

DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins 

do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo 

extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer 

natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a 

abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo 

ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro 

demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o 

diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor 

deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 

28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso 

especial não provido. (STJ, REsp 1291575/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE 

SALOMÃO, 2ª SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013)”. Afasto, 

desta maneira, as alegações de inépcia da inicial, visto que a peça 

inaugural encontra-se amparada por título executivo dotado de liquidez e 

exigibilidade, com as devidas planilhas individualizadas de débito. Pois 

bem. De largada, consigno que os embargos à execução não são via 

adequada para discussão/revisão de contratos anteriores àquele objeto 

do feito executivo, mesmo porque o instrumento negocial ora exequendo 

substituiu aqueles. No mais, o embargante questiona em Juízo a aplicação 

de índices ilegais e encargos abusivos na cédula de crédito bancário que 

ampara o feito executivo, levantando teses defensivas genéricas e 

combatendo, em extensa inicial, matérias que sequer fazem parte do 

contrato celebrado entre as partes. Quanto aos juros remuneratórios 

pactuados, os Tribunais Superiores do Brasil consolidaram entendimento 

de que a estipulação em patamares superiores a 12% ao ano, por si só, 

não indica abusividade, desde que observada a taxa média de mercado 

divulgada pelo Banco Central (STJ: REsp 1.061.530/RS e Súmula 382). 

Desta maneira, resta cristalino que a limitação dos juros remuneratórios em 

12% ao ano não mais subsiste no ordenamento jurídico, sendo certo que 

as taxas livremente contratadas pela requerente no momento da 

celebração da avença devem ser respeitadas, desde que observada a 

média de mercado publicada pelo Banco Central para contratos e períodos 

de tempo semelhantes. Trata-se, aliás, de clara aplicação do princípio da 

força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). Compulsando 

estes autos, verifico que no instrumento negocial ora em discussão – 

cédula de crédito bancário B50731438-5 –, foram estipulados juros 

remuneratórios em 2,05% ao mês e 27,95% ao ano, como custo efetivo 

total, não se vislumbrando abusividade nesta cobrança, uma vez que 

respeitada a taxa média de mercado, conforme consulta realizada junto ao 

sítio eletrônico do Banco Central do Brasil – BACEN. As taxas estipuladas 

em contrato respeitaram assim a média de mercado da época. Ademais, 

não existem provas nos autos da existência de fatos supervenientes que 

tornaram a execução do contrato excessivamente onerosa para o 

embargante, inviabilizando o pleito revisional nesse ponto (Súmula 530, 

STJ). De mais a mais, 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. Aliás, tal orientação consta na Súmula 539 do 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”. Lado outro, a multa moratória de 2% sobre o total devido 

também está em consonância com a regra do art. 52, § 1º, do CDC. E 

quanto à alegação de cobrança abusiva de IOF, é cediço que o Superior 

Tribunal de Justiça já firmou entendimento em sede de recurso repetitivo 

pela regularidade da referida cobrança: “...podem as partes convencionar 
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o pagamento do imposto sobre operações financeiras e de Crédito (IOF) 

por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos 

mesmos encargos contratuais” (STJ, REsp 1.251.331/RS) E, quanto à 

comissão de permanência, consagrou-se o posicionamento de que é 

válida sua instituição para viger após o vencimento da dívida, sendo que a 

importância cobrada no período de inadimplência não pode ultrapassar o 

somatório dos demais encargos contratuais devidos (juros 

remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária) – 

Súmula 472 do STJ. No mesmo sentido, o teor das súmulas 30 e 296 do 

STJ. Ocorre que não se observa cobrança de tal encargo no instrumento 

negocial firmado entre as partes, tratando-se de mera alegação genérica 

do embargante. DISPOSITIVO Ante ao exposto, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as 

pretensões lançadas na petição inicial, resolvendo o mérito da presente 

demanda. Condeno a parte embargante ao pagamento das custas 

judiciais, das despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados 

em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil, suspendendo a exigibilidade da cobrança por se 

tratar de parte beneficiária da gratuidade judiciária. Transitada em julgado 

esta decisão, traslade-se cópia ao feito executivo em apenso e 

arquivem-se os autos. Havendo recurso de apelação, proceda na forma 

do art. 1.010 NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sorriso - MT, 29 de maio de 2018. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz 

de Direito, em Substituição Legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003298-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSON DE ALMEIDA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do ESTUDO 

SOCIAL, devendo se manifestar no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99950 Nr: 2649-78.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POÇOS SEMI ARTESIANOS E BATE ESTACA 

TREMEA LTDA, JOSEMIR TREMÉA, IVANI MARIA TREMEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 543,53, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 48, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas 

e o valor de R$ 130,13 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o nome único do processo e o CPF do pagante, 

após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será 

gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96031 Nr: 7958-17.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO JACO RHODEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAURO JACO RHODEN, Cpf: 

81446241149, Filiação: Lucia Rhoden e Geraldo Antonio Rhoden, data de 

nascimento: 14/04/1977, brasileiro(a), divorciado(a), mecânico/empresário, 

Telefone 66-99659-1686. 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 5 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 02 de maio de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40557 Nr: 3384-24.2007.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE VALTER KONRAD, NELCI TEREZINHA 

KONRAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 2.319,32 a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 171, sendo que o valor de R$ 1.159,66 refere-se as 

custas e o valor de R$ 1.159,66 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88141 Nr: 7677-95.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO VENDRUSCOLLO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 791,69, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.. 171 sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas 

e o valor de R$ 378,29 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o nome único do processo e o CPF do pagante, 

após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será 

gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003891-50.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAN JOSE PIRES DE CAMARGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1003891-50.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 3.758,16; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SORRISO Parte Ré: EXECUTADO: OSMAN 

JOSE PIRES DE CAMARGO CPF: 019.120.198-76 Nome da 

genitora:JOSEFINA DA COSTA CAMARGO Pessoa(s) a ser(em) citada(s) 

OSMAN JOSE PIRES DE CAMARGO, CPF: 019.120.198-76 Nome da 

genitora: JOSEFINA DA COSTA CAMARGO FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) 

EXECUTADO(S) acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, quanto aos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o 

débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens 

à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 

satisfação da dívida.RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal 

promovida pela EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SORRISO em face de OSMAN 

JOSE PIRES DE CAMARGO , na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de R$ 3.758,16. Despacho/Decisão:Vistos etc.Cite-se o Executado 

para pagar o débito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei nº 

6.830/80), ou garantir a execução nomeando bens à penhora, observada 

a ordem prevista no artigo 9º da mesma Lei.O executado poderá, 

querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

intimação da penhora.Não pago o débito, nem garantida à execução, o 

oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor, procedendo-se 

desde logo a avaliação, devendo o valor constar no termo ou auto de 

penhora.Não oferecidos embargos ou acaso rejeitados, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão judicial. O leilão judicial 

será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, na 

sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na imprensa 

oficial.Independentemente de autorização judicial, poderá o Oficial de 

Justiça utilizar-se das prerrogativas elencadas no § 2º do artigo 212 do 

Novo Código de Processo Civil. Às providências. 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. Sorriso, 29 de maio de 2018 

SUELI RIFFEL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35458400

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010721-44.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA REGINA MEDEIROS BANDEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES EM SAUDE COLETIVA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO REQUERENTE: GLAUCIA 

REGINA MEDEIROS BANDEIRA REQUERIDO: ASSOCIACAO DOS 

TRABALHADORES EM SAUDE COLETIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Aguarde-se o retorno dos ARs, após, intime-se a parte reclamante para 

no prazo de 05(cinco) dias manifestar-se. Em seguida, retornem os autos 

conclusos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NONATO DE SOUSA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO REQUERENTE: ANTONIO 

NONATO DE SOUSA ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Cumpra-se o determinado do item “III” da sentença do Id. 12249788.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010545-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDVAL TEODORO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO REQUERENTE: MACHADO 

CARNIEL & CIA LTDA - ME REQUERIDO: SIDVAL TEODORO DA SILVA I - 

Em atenção ao postulado no Id. 13330811, defiro o pedido de SUSPENSÃO 

pelo prazo de 30 (trinta) dias para diligenciar sobre novo endereço da 

parte reclamada. II - Intime-se a parte reclamante, consignando-se que, 

decorrido o prazo acima, deverá a parte autora manifestar-se 

independente de nova intimação, sob pena de extinção.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003198-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLEY RODRIGUES HORIZONTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO EXEQUENTE: LARISSA INA 

GRAMKOW EXECUTADO: SHIRLEY RODRIGUES HORIZONTE 

Considerando que não houve confirmação da citação/intimação da parte 
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reclamada para o ato realizado no Id. 13341440, redesigno a audiência de 

conciliação em data a ser disponibilizada pelo Sistema PJE. Após, intime-se 

a parte reclamante no prazo de 15 (quinze) dias acerca da certidão 

acostada no Id. 12374757, e informe novo endereço da parte reclamada. 

Intimem-se as partes com as advertências legais.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000057-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL CARDOSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (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 DESPACHO REQUERENTE: JOAO 

GABRIEL CARDOSO DE ALMEIDA REQUERIDO: CLARO TV Acolho a 

justificativa de ausência apresentada pela reclamante conforme ID 

13340569 (Art. 362, II, NCPC), razão pela qual redesigno a audiência de 

conciliação em data a ser disponibilizada pelo Sistema PJE. Intimem-se as 

partes com as advertências legais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001333-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA GOMES MONTEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO REQUERENTE: JESSICA 

GOMES MONTEIRO REQUERIDO: LUIS ANTONIO CORREA Em que pese o 

constante no termo de audiência do Id. 13363777, verifica-se que a 

reclamada não foi citada, conforme constante no Id. 13043091. Assim 

sendo, designe-se nova audiência de conciliação seguindo data 

estabelecida pelo sistema PJE. Após, cite-se a parte reclamada por Oficial 

de Justiça, observando-se o endereço constante no Id. 13169965 e 

intime-se a parte reclamante, com as advertências legais.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011135-76.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA CRAVEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO EXEQUENTE: MARINEIVA 

HOFFMANN - ME EXECUTADO: DIVINA CRAVEIRO DA SILVA 

Considerando que a parte reclamada não foi citada/intimada para o ato 

realizado no Id. 13343159, providencie-se novo agendamento da audiência 

de conciliação em data a ser disponibilizada pelo Sistema PJE e, após, 

intime-se o reclamante, e cite-se a reclamada observando o endereço 

informado no Id. 13369422, com as advertências legais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002388-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RENATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO LACERDA REIS (REQUERIDO)

FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 24 de OUTUBRO de 2018, às 16:50 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002388-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RENATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO LACERDA REIS (REQUERIDO)

FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 24 de OUTUBRO de 2018, às 16:50 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003424-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A.F. A. GUIMARAES - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 20 de JUNHO de 2018, às 17:50 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005642-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR FRIZZO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 04 de JULHO de 2018, às 17:40 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR BOM KOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES OAB - MT15477/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REQUERIDO)

OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 
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55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 04 de JULHO de 2018, às 18:10 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JR AGNER AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOCA CHARMOSA ESTUDIO DE BELEZA LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 04 de JULHO de 2018, às 18:30 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JR AGNER AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOCA CHARMOSA ESTUDIO DE BELEZA LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 04 de JULHO de 2018, às 18:30 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001385-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS RODRIGUES DE LIMA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 04 de JULHO de 2018, às 18:40 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001674-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FERREIRA PINHOLATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 04 de JULHO de 2018, às 09:20 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006001-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK FERNANDES BRANDAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006001-85.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ERICK FERNANDES 

BRANDAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 

de julho de 2018, às 16h30min. II - Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação. Havendo 

necessidade de intimação, a parte interessada deverá observar o 

disposto no art. 455 do NCPC. SORRISO, 25 de maio de 2018. Jacob Sauer 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005801-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDAIR DO AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005801-78.2017.8.11.0040. REQUERENTE: VALDAIR DO AMARAL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

SÍNTESE DA DEMANDA. Alega o reclamante VALDAIR DO AMARAL, em 

síntese, que é titular da unidade consumidora n. 6/1333791-0, contratada 

junto à reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Afirma que recebeu cobrança indevida no valor de 

R$3.693,23 (três mil e seiscentos e noventa e três reais e vinte e três 

centavos), decorrente de apuração de irregularidade no medidor de 

consumo, realizada unilateralmente pela reclamada. Postulou a declaração 

de inexistência do débito e a reparação dos danos morais suportados. 

Postulou medida liminar para a reclamada não suspender o fornecimento 

de energia elétrica em razão do débito impugnado, deferida no Id. 

10882818. Inexitosa conciliação, em contestação, a reclamada alegou que 

agiu em exercício regular de direito, visto que fora constatada 

irregularidade no medidor de energia elétrica instalado na unidade 

consumidora do reclamante e que a cobrança impugnada reflete a 

diferença de consumo decorrente das falhas verificadas, inexistindo 

danos indenizáveis. DO JULGAMENTO ANTECIPADO. A lide comporta 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há 

necessidade de produção de prova em audiência. Instar consignar, em 

que pese pedido na contestação para produção de provas em audiência, 

que são raríssimas – senão inexistentes – as oportunidades, no âmbito 

desta Vara Especializada dos Juizados Especiais, em que a reclamada 

apresentou qualquer testemunha para inquirição em audiência, conforme 

se verifica, a título exemplificativo, nos processos que listo: 

1000077 -93 .2016 .  8 .11 .0040 ;  1003301 -73 .2016 .8 .11 .0 0 4 0 ; 

1002453-86.2016.8.11.0040; 1001113-10.2016.8.11.0040; 
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8 0 1 1 4 0 9 - 0 6 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  8 0 1 0 7 0 6 - 4 1 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0  e 

1000056-54.2016.8.11.0040. Nesse contexto, a experiência tem 

demonstrado que a reclamada se limita apenas a postular o depoimento 

pessoal da parte adversa, prova cuja produção tem se prestado apenas 

para compensar eventual deficiência da prova documental. Por outro lado, 

observa-se que a realização de audiência apenas para coleta de 

depoimentos pessoais tem se revelado medida de desequilíbrio de forças 

entre as partes, pois, enquanto o consumidor está obrigado a esmiuçar 

todos os detalhes da demanda, nenhum preposto de concessionária de 

serviço público tem pleno conhecimento de todos os setores da empresa, 

circunstâncias que acarretam desigualdade na aplicação da regra do art. 

386 do NCPC. Destarte, com fundamento no art. 33 da Lei n. 9.099/95, em 

consideração aos fundamentos expostos e em tributo ao princípio da 

razoável duração do processo, indefiro a produção de provas em 

audiência e passo de pronto ao julgamento da demanda. DO MÉRITO. No 

que tange ao mérito, a questão central reside na ocorrência ou não de 

falha na prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse particular, 

não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. 

Acresça que houve no caso presente decreto de inversão do ônus da 

prova, em consonância com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC. No caso 

em questão, o reclamante alega que mesmo sem ter acompanhado 

qualquer vistoria, recebeu uma cobrança indevida, apurada em 

procedimento unilateral. A reclamada, por sua vez, sustenta que a 

cobrança impugnada pelo reclamante se refere a uma recuperação de 

consumo decorrente de constatação de irregularidade na medição. Com 

efeito, verifico a falha na prestação dos serviços da reclamada, porquanto 

não cumpriu integralmente as regras constantes na Resolução da ANEEL 

n. 414/2010, mormente a regularidade do procedimento que se utilizou 

para gerar a fatura questionada pelo reclamante, uma vez que a 

reclamada sequer chegou a apresentar o termo de ocorrência e inspeção. 

Nesses termos, caracteriza-se a unilateralidade do procedimento de 

verificação do medidor instalado na unidade consumidora do reclamante, 

razão pela qual o débito pretensamente apurado não deve subsistir, 

conforme firme orientação emanada do Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO 

MORAL - INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL - ENERGIA 

ELÉTRICA - COBRANÇA INDEVIDA - FRAUDE - APURAÇÃO UNILATERAL 

DE LIGAÇÃO CLANDESTINA - QUANTUM ARBITRADO - MANUTENÇÃO - 

RECURSO DESPROVIDO. Reputa-se ilegal a imputação de fraude no 

medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária, de modo 

que a cobrança das faturas correlatas e o envio do nome do consumidor 

para os órgãos restritivos constitui ofensa passível de reparação. 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 a proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e a capacidade 

econômica das partes. (Apelação nº 0011375-55.2013.8.11.0003, 5ª 

Câmara Cível do TJMT, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha. j. 17.06.2015, 

DJe 25.06.2015). REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DÉBITOS – 

DECORRÊNCIA DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE 

CONSUMO – APURAÇÃO UNILATERAL. Indevida é a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica em virtude de cobrança de débitos 

decorrentes de suposta fraude no medidor de consumo do usuário, 

apurada de maneira unilateral e não submetida ao crivo do contraditório e 

da ampla defesa. Sentença ratificada (Reexame Necessário nº 

0008048-02.2013.8.11.0004, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Luiz Carlos da 

Costa. j. 07.10.2014, DJe 16.10.2014). No que tange ao dano moral 

pleiteado, entendo que não está caracterizado no caso em questão, 

porquanto a reclamada não imputou ao reclamante responsabilidade por 

fraude. Demais disso, não houve interrupção no fornecimento de energia 

elétrica. É consabido que o dano moral indenizável deve prover de 

conduta ilícita apta a atingir os direitos da personalidade daquele que o 

sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação vexatória ou de 

abalo psíquico duradouro. Pequenos transtornos ou aborrecimentos do 

cotidiano não são ocorrências suficientes para a caracterização do dever 

de indenizar. Nesse sentido, calha destacar a lição de Sérgio Cavalieri 

Filho (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): 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 de nosso dia a dia, no 

trabalho, no trânsito entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o 

equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos 

por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Na hipótese dos autos, 

os entraves enfrentados pelo reclamante, não configura causa suficiente 

a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos 

morais indenizáveis, não passando a situação concreta noticiada de mero 

aborrecimento do cotidiano. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para efeito de declarar a 

inexistência do débito impugnado, objeto da notificação constante no Id. 

10678022. Convolo em definitiva a medida liminar deferida. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 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, 

26 de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005981-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELVENI LAUERMANN KAEFER (REQUERENTE)

GUIDO JACO BREMM KAEFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAO CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

LUIZ ALBERTO GIASSON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ROBERTO LUCION (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO REQUERENTE: ELVENI 

LAUERMANN KAEFER, GUIDO JACO BREMM KAEFER REQUERIDO: TAO 

CONSTRUTORA LTDA, LUIZ ALBERTO GIASSON Cumprida a finalidade da 

missiva, devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste juízo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005636-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI FELIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005636-31.2017.8.11.0040. REQUERENTE: DARCI FELIZ REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SÍNTESE DA 

DEMANDA. Alega o reclamante DARCY FELIZ, em suma, que é titular da 

unidade consumidora de energia elétrica nº 6/531864-7, contratada junto à 

reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Afirma que recebeu cobrança indevida no valor de R$5.159,31 (cinco mil e 

cento e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos), originada a partir 

de recuperação de consumo advinda da constatação de irregularidade no 
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medidor da unidade consumidora. Aduz que não tinha conhecimento, 

tampouco fora responsável pela irregularidade verificada. Contestou a 

cobrança, no entanto, sem sucesso. Por tais razões, postula a declaração 

de inexigibilidade da cobrança indevida, bem como a reparação do dano 

moral suportado. Em contestação, a reclamada sustentou que o montante 

cobrado se refere a uma recuperação de consumo, em função de 

irregularidades constatadas no imóvel do reclamante, não havendo danos 

indenizáveis. DO JULGAMENTO ANTECIPADO. A lide comporta julgamento 

antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Instar consignar, em que pese pedido 

na contestação para produção de provas em audiência, que são 

raríssimas – senão inexistentes – as oportunidades, no âmbito desta Vara 

Especializada dos Juizados Especiais, em que a reclamada apresentou 

qualquer testemunha para inquirição em audiência, conforme se verifica, a 

título exemplificativo, nos processos que listo: 1000077-93.2016. 

8.11.0040; 1003301-73.2016.8.11.0040; 1002453-86.2016.8.11.0040; 

1 0 0 1 1 1 3 - 1 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  8 0 1 1 4 0 9 - 0 6 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

8010706-41.2016.8.11.0040 e 1000056-54.2016.8.11.0040. Nesse 

contexto, a experiência tem demonstrado que a reclamada se limita 

apenas a postular o depoimento pessoal da parte adversa, prova cuja 

produção tem se prestado apenas para compensar eventual deficiência 

da prova documental. Por outro lado, observa-se que a realização de 

audiência apenas para coleta de depoimentos pessoais tem se revelado 

medida de desequilíbrio de forças entre as partes, pois, enquanto o 

consumidor está obrigado a esmiuçar todos os detalhes da demanda, 

nenhum preposto de concessionária de serviço público tem pleno 

conhecimento de todos os setores da empresa, circunstâncias que 

acarretam desigualdade na aplicação da regra do art. 386 do NCPC. 

Destarte, com fundamento no art. 33 da Lei n. 9.099/95, em consideração 

aos fundamentos expostos e em tributo ao princípio da razoável duração 

do processo, indefiro a produção de provas em audiência e passo de 

pronto ao julgamento da demanda. DO MÉRITO. No que tange ao mérito, a 

questão central reside na ocorrência ou não de falha na prestação de 

serviços por parte da reclamada. Nesse particular, não se pode perder de 

vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade 

objetiva do fornecedor de serviços, acrescendo que houve no caso 

presente decreto de inversão do ônus da prova, em consonância com a 

previsão do art. 6º, VIII, do CDC. No entanto, não está a reclamante 

desincumbida de demonstrar indícios mínimos da ocorrência dos fatos 

relatados na inicial. No caso em questão, a reclamada sustenta que a 

cobrança impugnada pelo reclamante se refere a uma recuperação de 

consumo decorrente da constatação de irregularidades na medição. As 

irregularidades, efetivamente, estão consubstanciadas no Termo de 

Ocorrência e Inspeção nº 579563 (Id. 12426173), o qual revela que havia 

“procedimento irregular no medidor”, impedindo a precisa aferição do 

consumo de energia, irregularidades que foram corroboradas por perícia 

realizada pelo IPEM-MT/INMETRO, o qual reprovou o medidor, conforme 

laudo de verificação metrológica igualmente acostado no Id. 12426173. 

Desta feita, verifico que a reclamada demonstrou haver cumprido com os 

procedimentos previstos na Resolução ANEEL n. 414/2010, mais 

precisamente, os artigos 129 e 130, não havendo se falar em falha na 

prestação de serviço, tampouco em cobrança indevida, conduzindo à 

improcedência do pedido inicial, conforme já decidiu a Turma Recursal 

Única deste Estado: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. 

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE NO MEDIDOR. PROVA 

TÉCNICA EMITIDA POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL. TERMO DE 

OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO 

CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA 

RESOLUÇÃO N.º 414/2010. BENEFÍCIO AUFERIDO PELA VIOLAÇÃO DO 

MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LICITUDE DA COBRANÇA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação indenizatória em que o Recorrido SUPERMERCADO CAMPEAO 

postula pela desconstituição de débito, em razão de cobrança indevida 

emitida pela empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - CEMAT a título de recuperação de 

consumo no mês de abril/2012, no valor de R$ 15.511,49 (quinze mil e 

quinhentos e onze reais e quarenta e nove centavos). 2. Sendo apurada a 

irregularidade em procedimento interno por meio de laudo emitido por órgão 

oficial de pesos e medidas (INMETRO), é possível a cobrança 

complementar da diferença de consumo, desde que observadas às 

normativas administrativas para a espécie. 3. Caso em que restou 

comprovada a manipulação do medidor, bem ainda, o benefício auferido 

pelo consumidor, eis que após a troca do medidor adulterado, o nível de 

consumo de energia elétrica foi alterado consideravelmente, 

permanecendo estável. 4. Na espécie, a prova carreada aos autos, em 

especial o histórico de consumo, demonstra a existência de alteração 

substancial do consumo após a troca do medidor, o que acarreta a 

exigibilidade da fatura proveniente da recuperação de consumo. 5. A 

empresa Recorrida logrou comprovar nos autos a adulteração do medidor, 

ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 6. 

Improcedência da ação que se impõe no caso concreto. 7. Recurso 

conhecido e provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

100789120128110053/2017, Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, 

Juíza de Direito, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2017, Publicado 

no DJE 20/02/2017). A alegação de que não fora o reclamante 

responsável pela irregularidade detectada ou que não tinha conhecimento, 

igualmente não serve para eximir o pagamento do valor cobrado pela 

energia efetivamente consumida, porquanto é sabido que o consumidor é 

responsável pela guarda e conservação do sistema de energia elétrica 

após o ponto de entrega pela concessionária distribuidora, conforme já 

decidiram os Tribunais de Justiça deste Estado e do Estado do Rio Grande 

do Sul: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE FATURA DE 

ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ENERGIA 

ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO - PERÍCIA 

REALIZADA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO - 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL - OBSERVADA A AMPLA DEFESA E 

O CONTRADITÓRIO - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA 

ADULTERAÇÃO - IRRELEVÂNCIA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO - COBRANÇA DEVIDA - RESPONSABILIDADE DO 

CONSUMIDOR - ÚNICO BENEFICIÁRIO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A concessionária de energia 

elétrica que faz visita domiciliar e constata irregularidade no medidor de 

consumo, com a devida ciência do consumidor de todas as diligências, 

age no exercício regular de seus direitos. A avaria no medidor de energia 

elétrica aliada à diminuição do consumo autoriza a concessionária do 

serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito, a ser 

suportada pelo usuário que dela se beneficiou, com fundamento no 

princípio que veda o enriquecimento sem causa. A cobrança de consumo 

pretérito, em caso de constatação de avaria no medidor de energia 

elétrica, não causa, por si só, dano moral. (Apelação nº 

0000253-92.2010.8.11.0086, 5ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Dirceu dos 

Santos. j. 03.06.2015, DJe 11.06.2015). AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DESCONSTITUTIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE E SUBFATURAMENTO 

EVIDENCIADOS COM RELAÇÃO A APENAS UMA DAS UNIDADES 

CONSUMIDORAS. IMPROCEDÊNCIA NO TOCANTE À OUTRA. CRITÉRIO DE 

CÁLCULO. ARTIGO 130, III, RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. 

CABIMENTO. Verificada a presença de irregularidade na medição de 

energia elétrica em uma das unidades consumidoras em questão, 

evidenciada pela prova dos autos, notadamente pelo Termo de Ocorrência 

de Irregularidade e por laudo pericial elaborado pelos peritos da 

concessionária, é de rigor a recuperação de consumo decorrente de 

utilização da energia fornecida e não registrada corretamente. Não importa 

a autoria da irregularidade, uma vez que, nos termos do artigo 105 da 

Resolução nº 456/00 e do art. 167 da Resolução 414/10, ambas da 

ANEEL, o titular da unidade consumidora é responsável pela guarda e 

conservação dos referidos equipamentos. No entanto, no que diz respeito 

à outra unidade consumidora, constata-se que não houve substancial 

variação do consumo após a troca do aparelho medidor, o que implica 

inexistência de consumo a recuperar por parte da concessionária. É 

cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Ação que procede em parte. 

AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo nº 70067366781, 22ª Câmara Cível do 

TJRS, Rel. Marilene Bonzanini. j. 26.11.2015, DJe 30.11.2015). Nesse 

contexto, não se verifica a prática de ato ilícito pela reclamada, a qual se 

limitou a constatar a irregularidade e a adotar o procedimento regulamentar 

para a recuperação da cobrança do consumo. Em momento algum, acusou 

a reclamante de haver dado causa à irregularidade, tampouco suspendeu 

o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora por força de 

débitos pretéritos, procedimento tido por ilícito pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

300.270/MG (2013/0045276-1), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 
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17.09.2015, DJe 24.09.2015). Ausente ato ilícito, não há falar em dever de 

indenizar, consoante orientação jurisprudencial em situações análogas: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. CÁLCULO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO 

REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 130, DA RESOLUÇÃO Nº 

414/2010, DA ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO DEVIDO. DANO MORAL. 

Constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, mostra-se 

exigível o débito oriundo de recuperação de consumo, calculado conforme 

o disposto no art. 130, IV, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. O art. 

131 da mesma resolução dispõe que, "nos casos de recuperação da 

receita, a distribuidora pode cobrar, adicionalmente, o custo administrativo 

incorrido com a realização de inspeção in loco, segundo o grupo tarifário e 

o tipo de fornecimento da unidade consumidora, conforme valores 

estabelecidos em resolução específica." Logo, considerando os novos 

critérios estabelecidos pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL (art. 130), 

bem como a estipulação do prazo máximo de cobrança retroativa em 36 

meses (art. 132, § 5º), é de se admitir a cobrança do custo administrativo 

em atenção ao disposto no art. 131. Dano moral indevido. Apelação 

desprovida. (Apelação Cível Nº 70069084374, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 

25/05/2016). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. LIGAÇÃO DIRETA ("GATO"). 

Verificada a presença de grave irregularidade, consistente em ligação 

clandestina, vulgarmente conhecida como ligação direta ("gato"), 

evidenciada pela prova dos autos, notadamente pelo Termo de Ocorrência 

de Irregularidade e pelo levantamento fotográfico, é de rigor a 

recuperação de consumo decorrente de utilização da energia fornecida e 

não registrada corretamente, impondo-se a responsabilização do usuário 

pelo proveito que teve da irregularidade. - CRITÉRIO DE CÁLCULO. 

ARTIGO 130, III, RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. CABIMENTO. É 

cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. - COBRANÇA DE CUSTO 

ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 1058/2010 DA 

ANEEL. INSPEÇÃO IN LOCO. POSSIBILIDADE. É possível a inclusão do 

valor decorrente da inspeção técnica realizada, pois o faturamento 

observou o disposto no artigo 131, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. 

Trata-se de custo relativo à inspeção na unidade consumidora, cujo valor 

está fixado na Resolução Homologatória nº 1.058/2010, segundo o grupo 

tarifário e o tipo de fornecimento para cada uma das distribuidoras de 

energia elétrica. Inversão dos ônus sucumbenciais. APELO PROVIDO. 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70069007920, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini, Julgado em 19/05/2016). DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Sem honorários e custas (Lei 

n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se. SORRISO, 25 de maio de 2018. Jacob Sauer 

Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: SUELI 

CAVANHOLI REQUERIDO: TURRA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME I - 

Homologo o acordo firmado pelas partes (Id. 13383072) e, com supedâneo 

no art. 487, III, “b”, do NCPC, resolvo o mérito, constituindo para todos os 

efeitos o título executivo judicial. II - Concito as partes a bem e fielmente 

cumprirem o avençado, cientes de que, havendo inadimplemento, poderão 

requerer o cumprimento neste processo. Recomenda-se, na hipótese, 

observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade 

processual e da efetividade da jurisdição. III - Publique-se. Registre-se. 

Arquive-se, independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, 

art. 914).
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005641-53.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CLOVIS KRZYZANSKI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

SÍNTESE DA DEMANDA. Alega o reclamante CLÓVIS KRZYZANSKI, em 

síntese, que é titular da unidade consumidora n. 527365-1, contratada 

junto à reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Afirma que recebeu cobrança indevida no valor de 

R$7.508,43 (sete mil e quinhentos e oito reais e quarenta e três centavos), 

decorrente de apuração de irregularidade no medidor de consumo, 

realizada unilateralmente pela reclamada. Postulou a declaração de 

inexistência do débito e a reparação dos danos morais suportados. 

Postulou medida liminar para a reclamada não suspender o fornecimento 

de energia elétrica em razão do débito impugnado, deferida no Id. 

10582567. Inexitosa conciliação, em contestação, a reclamada arguiu 

preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de prova pericial. 

Com relação ao mérito, alegou que agiu em exercício regular de direito, 

visto que fora constatada irregularidade no medidor de energia elétrica 

instalado na unidade consumidora do reclamante e que a cobrança 

impugnada reflete a diferença de consumo decorrente das falhas 

verificadas, inexistindo danos indenizáveis. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO. A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 

355, I, do NCPC, já que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Instar consignar, em que pese pedido na contestação para 

produção de provas em audiência, que são raríssimas – senão 

inexistentes – as oportunidades, no âmbito desta Vara Especializada dos 

Juizados Especiais, em que a reclamada apresentou qualquer testemunha 

para inquirição em audiência, conforme se verifica, a título exemplificativo, 

nos processos que l is to:  1000077-93.2016.  8.11.0040 ; 

1 0 0 3 3 0 1 - 7 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 2 4 5 3 - 8 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1 0 0 1 1 1 3 - 1 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  8 0 1 1 4 0 9 - 0 6 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

8010706-41.2016.8.11.0040 e 1000056-54.2016.8.11.0040. Nesse 

contexto, a experiência tem demonstrado que a reclamada se limita 

apenas a postular o depoimento pessoal da parte adversa, prova cuja 

produção tem se prestado apenas para compensar eventual deficiência 

da prova documental. Por outro lado, observa-se que a realização de 

audiência apenas para coleta de depoimentos pessoais tem se revelado 

medida de desequilíbrio de forças entre as partes, pois, enquanto o 

consumidor está obrigado a esmiuçar todos os detalhes da demanda, 

nenhum preposto de concessionária de serviço público tem pleno 

conhecimento de todos os setores da empresa, circunstâncias que 

acarretam desigualdade na aplicação da regra do art. 386 do NCPC. 

Destarte, com fundamento no art. 33 da Lei n. 9.099/95, em consideração 

aos fundamentos expostos e em tributo ao princípio da razoável duração 

do processo, indefiro a produção de provas em audiência e passo de 

pronto ao julgamento da demanda. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DO JUÍZO. Inicialmente, estou em rejeitar a arguição de incompetência do 

juízo, em razão da necessidade de prova pericial, pela simples razão de 

que tal prova resta já inviabilizada, na medida em que já corrigida a 

alegada irregularidade na medição do consumo. Ademais, a necessidade 

da prova pericial, por si só, não é fator fundamental para determinação da 

competência dos Juizados, já que ela é uma possibilidade, e não uma 

exigência, conforme previsto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. DO MÉRITO. No 

que tange ao mérito, a questão central reside na ocorrência ou não de 

falha na prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse particular, 

não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual 
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estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. 

Acresça que houve no caso presente decreto de inversão do ônus da 

prova, em consonância com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC. No caso 

em questão, o reclamante alega que mesmo sem ter acompanhado 

qualquer vistoria, recebeu uma cobrança indevida, apurada em 

procedimento unilateral. A reclamada, por sua vez, sustenta que a 

cobrança impugnada pelo reclamante se refere a uma recuperação de 

consumo decorrente de constatação de irregularidade na medição. Com 

efeito, verifico a falha na prestação dos serviços da reclamada, porquanto 

não cumpriu integralmente as regras constantes na Resolução da ANEEL 

n. 414/2010, mormente a regularidade do procedimento que se utilizou 

para gerar a fatura questionada pelo reclamante, uma vez que a 

reclamada sequer chegou a apresentar o termo de ocorrência e inspeção. 

Nesses termos, caracteriza-se a unilateralidade do procedimento de 

verificação do medidor instalado na unidade consumidora do reclamante, 

razão pela qual o débito pretensamente apurado não deve subsistir, 

conforme firme orientação emanada do Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO 

MORAL - INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL - ENERGIA 

ELÉTRICA - COBRANÇA INDEVIDA - FRAUDE - APURAÇÃO UNILATERAL 

DE LIGAÇÃO CLANDESTINA - QUANTUM ARBITRADO - MANUTENÇÃO - 

RECURSO DESPROVIDO. Reputa-se ilegal a imputação de fraude no 

medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária, de modo 

que a cobrança das faturas correlatas e o envio do nome do consumidor 

para os órgãos restritivos constitui ofensa passível de reparação. 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 a proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e a capacidade 

econômica das partes. (Apelação nº 0011375-55.2013.8.11.0003, 5ª 

Câmara Cível do TJMT, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha. j. 17.06.2015, 

DJe 25.06.2015). REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DÉBITOS – 

DECORRÊNCIA DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE 

CONSUMO – APURAÇÃO UNILATERAL. Indevida é a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica em virtude de cobrança de débitos 

decorrentes de suposta fraude no medidor de consumo do usuário, 

apurada de maneira unilateral e não submetida ao crivo do contraditório e 

da ampla defesa. Sentença ratificada (Reexame Necessário nº 

0008048-02.2013.8.11.0004, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Luiz Carlos da 

Costa. j. 07.10.2014, DJe 16.10.2014). No que tange ao dano moral 

pleiteado, entendo que não está caracterizado no caso em questão, 

porquanto a reclamada não imputou ao reclamante responsabilidade por 

fraude. Demais disso, não houve interrupção no fornecimento de energia 

elétrica. É consabido que o dano moral indenizável deve prover de 

conduta ilícita apta a atingir os direitos da personalidade daquele que o 

sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação vexatória ou de 

abalo psíquico duradouro. Pequenos transtornos ou aborrecimentos do 

cotidiano não são ocorrências suficientes para a caracterização do dever 

de indenizar. Nesse sentido, calha destacar a lição de Sérgio Cavalieri 

Filho (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): 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 de nosso dia a dia, no 

trabalho, no trânsito entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o 

equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos 

por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Na hipótese dos autos, 

os entraves enfrentados pelo reclamante, não configura causa suficiente 

a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos 

morais indenizáveis, não passando a situação concreta noticiada de mero 

aborrecimento do cotidiano. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para efeito de declarar a 

inexistência do débito impugnado, objeto da notificação constante no Id. 

10561627. Convolo em definitiva a medida liminar deferida. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 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, 

25 de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005751-52.2017.8.11.0040. REQUERENTE: BELLA CASA MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SÍNTESE DA DEMANDA. Alega a 

reclamante BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, em 

suma, que é titular de unidade consumidora de energia elétrica contratada 

junto à parte reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Afirma que recebeu cobrança indevida no valor de 

R$13.484,80 (treze mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta 

centavos), originada a partir de recuperação de consumo advinda da 

constatação de irregularidade no medidor da unidade consumidora. Aduz 

que não tinha conhecimento, tampouco fora responsável pela 

irregularidade verificada. Contestou a cobrança administrativamente, 

entanto, sem sucesso. Por tais razões, postula a declaração de 

inexigibilidade da cobrança indevida, bem como a reparação do dano moral 

suportado. Postulou medida liminar para evitar a suspensão no 

fornecimento do serviço e impedir a inclusão do débito nos cadastros de 

proteção ao crédito, deferida no Id. 10792623. Em contestação, a 

reclamada arguiu preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade 

de prova pericial. Com relação ao mérito, alega que o montante cobrado se 

refere a uma recuperação de consumo, em função de irregularidades 

constatadas no imóvel da reclamante, não havendo danos indenizáveis. 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO. A lide comporta julgamento antecipado, 

nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há necessidade de 

produção de prova em audiência. Instar consignar, em que pese pedido na 

contestação para produção de provas em audiência, que são raríssimas – 

senão inexistentes – as oportunidades, no âmbito desta Vara 

Especializada dos Juizados Especiais, em que a reclamada apresentou 

qualquer testemunha para inquirição em audiência, conforme se verifica, a 

título exemplificativo, nos processos que listo: 1000077-93.2016. 

8.11.0040; 1003301-73.2016.8.11.0040; 1002453-86.2016.8.11.0040; 

1 0 0 1 1 1 3 - 1 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  8 0 1 1 4 0 9 - 0 6 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

8010706-41.2016.8.11.0040 e 1000056-54.2016.8.11.0040. Nesse 

contexto, a experiência tem demonstrado que a reclamada se limita 

apenas a postular o depoimento pessoal da parte adversa, prova cuja 

produção tem se prestado apenas para compensar eventual deficiência 

da prova documental. Por outro lado, observa-se que a realização de 

audiência apenas para coleta de depoimentos pessoais tem se revelado 

medida de desequilíbrio de forças entre as partes, pois, enquanto o 

consumidor está obrigado a esmiuçar todos os detalhes da demanda, 

nenhum preposto de concessionária de serviço público tem pleno 

conhecimento de todos os setores da empresa, circunstâncias que 

acarretam desigualdade na aplicação da regra do art. 386 do NCPC. 

Destarte, com fundamento no art. 33 da Lei n. 9.099/95, em consideração 

aos fundamentos expostos e em tributo ao princípio da razoável duração 

do processo, indefiro a produção de provas em audiência e passo de 

pronto ao julgamento da demanda. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DO JUÍZO. Inicialmente, estou em rejeitar a preliminar de incompetência do 

juízo em razão da necessidade de prova pericial, pela simples razão de 

que tal prova resta já inviabilizada, na medida em que a própria reclamada 

menciona já haver corrigido a alegada irregularidade na medição do 

consumo. Ademais, a necessidade da prova pericial, por si só, não é fator 

fundamental para determinação da competência dos Juizados, já que ela é 
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uma possibilidade, e não uma exigência, conforme previsto no art. 35 da 

Lei nº 9.099/95. DO MÉRITO. No que tange ao mérito, a questão central 

reside na ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte 

da reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, acrescendo que houve no caso presente decreto 

de inversão do ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, 

VIII, do CDC. No entanto, não está a reclamante desincumbida de 

demonstrar indícios mínimos da ocorrência dos fatos relatados na inicial. 

No caso em questão, a reclamada sustenta que a cobrança impugnada 

pela reclamante se refere a uma recuperação de consumo decorrente da 

constatação de irregularidades na medição. As irregularidades, 

efetivamente, estão consubstanciadas no Termo de Ocorrência e 

Inspeção nº 619295 (Id. 12422020), o qual revela que o medidor estava 

com “ligação invertida”, impedindo a precisa aferição do consumo de 

energia. Anoto, ainda, que o acervo fotográfico juntado com a 

contestação, corrobora as informações constantes no termo. Demais 

disso, o histórico de consumo da reclamante atesta que após a correção 

da irregularidade o consumo aumentou, em alguns meses até triplicou, 

indicativo que realmente o consumo não estava sendo adequadamente 

aferido. Desta feita, verifico que a reclamada demonstrou haver cumprido 

com os procedimentos previstos na Resolução ANEEL n. 414/2010, mais 

precisamente, os artigos 129 e 130, não havendo se falar em falha na 

prestação de serviço, tampouco em cobrança indevida, conduzindo à 

improcedência do pedido inicial, conforme já decidiu a Turma Recursal 

Única deste Estado: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. 

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE NO MEDIDOR. PROVA 

TÉCNICA EMITIDA POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL. TERMO DE 

OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO 

CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA 

RESOLUÇÃO N.º 414/2010. BENEFÍCIO AUFERIDO PELA VIOLAÇÃO DO 

MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LICITUDE DA COBRANÇA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação indenizatória em que o Recorrido SUPERMERCADO CAMPEAO 

postula pela desconstituição de débito, em razão de cobrança indevida 

emitida pela empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - CEMAT a título de recuperação de 

consumo no mês de abril/2012, no valor de R$ 15.511,49 (quinze mil e 

quinhentos e onze reais e quarenta e nove centavos). 2. Sendo apurada a 

irregularidade em procedimento interno por meio de laudo emitido por órgão 

oficial de pesos e medidas (INMETRO), é possível a cobrança 

complementar da diferença de consumo, desde que observadas às 

normativas administrativas para a espécie. 3. Caso em que restou 

comprovada a manipulação do medidor, bem ainda, o benefício auferido 

pelo consumidor, eis que após a troca do medidor adulterado, o nível de 

consumo de energia elétrica foi alterado consideravelmente, 

permanecendo estável. 4. Na espécie, a prova carreada aos autos, em 

especial o histórico de consumo, demonstra a existência de alteração 

substancial do consumo após a troca do medidor, o que acarreta a 

exigibilidade da fatura proveniente da recuperação de consumo. 5. A 

empresa Recorrida logrou comprovar nos autos a adulteração do medidor, 

ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 6. 

Improcedência da ação que se impõe no caso concreto. 7. Recurso 

conhecido e provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

100789120128110053/2017, Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, 

Juíza de Direito, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2017, Publicado 

no DJE 20/02/2017). A alegação de que não fora a reclamante 

responsável pela irregularidade detectada ou que não tinha conhecimento, 

igualmente não serve para eximir o pagamento do valor cobrado pela 

energia efetivamente consumida, porquanto é sabido que o consumidor é 

responsável pela guarda e conservação do sistema de energia elétrica 

após o ponto de entrega pela concessionária distribuidora, conforme já 

decidiram os Tribunais de Justiça deste Estado e do Estado do Rio Grande 

do Sul: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE FATURA DE 

ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ENERGIA 

ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO - PERÍCIA 

REALIZADA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO - 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL - OBSERVADA A AMPLA DEFESA E 

O CONTRADITÓRIO - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA 

ADULTERAÇÃO - IRRELEVÂNCIA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO - COBRANÇA DEVIDA - RESPONSABILIDADE DO 

CONSUMIDOR - ÚNICO BENEFICIÁRIO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A concessionária de energia 

elétrica que faz visita domiciliar e constata irregularidade no medidor de 

consumo, com a devida ciência do consumidor de todas as diligências, 

age no exercício regular de seus direitos. A avaria no medidor de energia 

elétrica aliada à diminuição do consumo autoriza a concessionária do 

serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito, a ser 

suportada pelo usuário que dela se beneficiou, com fundamento no 

princípio que veda o enriquecimento sem causa. A cobrança de consumo 

pretérito, em caso de constatação de avaria no medidor de energia 

elétrica, não causa, por si só, dano moral. (Apelação nº 

0000253-92.2010.8.11.0086, 5ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Dirceu dos 

Santos. j. 03.06.2015, DJe 11.06.2015). AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DESCONSTITUTIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE E SUBFATURAMENTO 

EVIDENCIADOS COM RELAÇÃO A APENAS UMA DAS UNIDADES 

CONSUMIDORAS. IMPROCEDÊNCIA NO TOCANTE À OUTRA. CRITÉRIO DE 

CÁLCULO. ARTIGO 130, III, RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. 

CABIMENTO. Verificada a presença de irregularidade na medição de 

energia elétrica em uma das unidades consumidoras em questão, 

evidenciada pela prova dos autos, notadamente pelo Termo de Ocorrência 

de Irregularidade e por laudo pericial elaborado pelos peritos da 

concessionária, é de rigor a recuperação de consumo decorrente de 

utilização da energia fornecida e não registrada corretamente. Não importa 

a autoria da irregularidade, uma vez que, nos termos do artigo 105 da 

Resolução nº 456/00 e do art. 167 da Resolução 414/10, ambas da 

ANEEL, o titular da unidade consumidora é responsável pela guarda e 

conservação dos referidos equipamentos. No entanto, no que diz respeito 

à outra unidade consumidora, constata-se que não houve substancial 

variação do consumo após a troca do aparelho medidor, o que implica 

inexistência de consumo a recuperar por parte da concessionária. É 

cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Ação que procede em parte. 

AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo nº 70067366781, 22ª Câmara Cível do 

TJRS, Rel. Marilene Bonzanini. j. 26.11.2015, DJe 30.11.2015). Nesse 

contexto, não se verifica a prática de ato ilícito pela reclamada, a qual se 

limitou a constatar a irregularidade e a adotar o procedimento regulamentar 

para a recuperação da cobrança do consumo. Em momento algum, acusou 

a reclamante de haver dado causa à irregularidade, tampouco suspendeu 

o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora por força de 

débitos pretéritos, procedimento tido por ilícito pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

300.270/MG (2013/0045276-1), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 

17.09.2015, DJe 24.09.2015). Ausente ato ilícito, não há falar em dever de 

indenizar, consoante orientação jurisprudencial em situações análogas: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. CÁLCULO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO 

REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 130, DA RESOLUÇÃO Nº 

414/2010, DA ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO DEVIDO. DANO MORAL. 

Constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, mostra-se 

exigível o débito oriundo de recuperação de consumo, calculado conforme 

o disposto no art. 130, IV, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. O art. 

131 da mesma resolução dispõe que, "nos casos de recuperação da 

receita, a distribuidora pode cobrar, adicionalmente, o custo administrativo 

incorrido com a realização de inspeção in loco, segundo o grupo tarifário e 

o tipo de fornecimento da unidade consumidora, conforme valores 

estabelecidos em resolução específica." Logo, considerando os novos 

critérios estabelecidos pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL (art. 130), 

bem como a estipulação do prazo máximo de cobrança retroativa em 36 

meses (art. 132, § 5º), é de se admitir a cobrança do custo administrativo 

em atenção ao disposto no art. 131. Dano moral indevido. Apelação 

desprovida. (Apelação Cível Nº 70069084374, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 

25/05/2016). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. LIGAÇÃO DIRETA ("GATO"). 

Verificada a presença de grave irregularidade, consistente em ligação 

clandestina, vulgarmente conhecida como ligação direta ("gato"), 

evidenciada pela prova dos autos, notadamente pelo Termo de Ocorrência 

de Irregularidade e pelo levantamento fotográfico, é de rigor a 
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recuperação de consumo decorrente de utilização da energia fornecida e 

não registrada corretamente, impondo-se a responsabilização do usuário 

pelo proveito que teve da irregularidade. - CRITÉRIO DE CÁLCULO. 

ARTIGO 130, III, RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. CABIMENTO. É 

cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. - COBRANÇA DE CUSTO 

ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 1058/2010 DA 

ANEEL. INSPEÇÃO IN LOCO. POSSIBILIDADE. É possível a inclusão do 

valor decorrente da inspeção técnica realizada, pois o faturamento 

observou o disposto no artigo 131, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. 

Trata-se de custo relativo à inspeção na unidade consumidora, cujo valor 

está fixado na Resolução Homologatória nº 1.058/2010, segundo o grupo 

tarifário e o tipo de fornecimento para cada uma das distribuidoras de 

energia elétrica. Inversão dos ônus sucumbenciais. APELO PROVIDO. 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70069007920, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini, Julgado em 19/05/2016). DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido. Revogo a liminar deferida. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 25 de maio 

de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006305-84.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CAMILO JOSE AMES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

SÍNTESE DA DEMANDA. Alega o reclamante CAMILO JOSE AMES, em 

suma, que é usuário das unidades consumidoras de energia elétrica nº 

6/2185000-3 e 6/2185004-5, contratadas junto à reclamada ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Afirma que recebeu 

cobranças indevidas nos valores de R$2.106,35 (dois mil e cento e seis 

reais e trinta e cinco centavos) e R$814,54 (oitocentos e quatorze reais e 

cinquenta e quatro centavos), originadas a partir de recuperação de 

consumo advinda da constatação de irregularidade no medidor da unidade 

consumidora. Aduz que não tinha conhecimento, tampouco fora 

responsável pela irregularidade verificada. Contestou a cobrança 

administrativamente, no entanto, sem sucesso. Por tais razões, postula a 

declaração de inexigibilidade das cobranças indevidas, bem como a 

reparação do dano moral suportado. Postulou medida liminar para evitar a 

suspensão no fornecimento do serviço e impedir a inclusão do débito nos 

cadastros de proteção ao crédito, deferida no Id. 11183041. Realizada 

audiência de conciliação, a reclamada não compareceu, postulando o 

reclamante a aplicação dos efeitos da revelia. DO MÉRITO. Embora 

citada/intimada, a reclamada não compareceu à audiência de conciliação, 

diante do que declaro a revelia, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95. É da 

literalidade de tal comando normativo que a revelia acarreta a presunção 

de veracidade dos fatos alegados pelo reclamante, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa presunção não é absoluta, 

podendo ser afastada se da análise das provas carreadas aos autos o 

Magistrado obtiver conclusão diferente do que alega o requerente” 

(Apelação Cível do Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson 

Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). É certo que, 

somente se inverossímeis os fatos alegados, ou quando a versão exposta 

se choca com outros elementos probatórios existentes nos autos, é que 

os efeitos da revelia devem ser relativizados. Não é o caso, devendo a 

presunção, não obstante, prosperar neste feito. A questão central reside 

na ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, acrescendo que houve no caso presente decreto 

de inversão do ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, 

VIII, do CDC. No caso em questão, o reclamante alega que mesmo sem ter 

acompanhado qualquer vistoria, recebeu uma cobrança indevida, apurada 

em procedimento unilateral. A reclamada, por sua vez, não se interessou 

em participar da relação processual e apresentar sua versão dos fatos e 

provas. Com efeito, verifico a falha na prestação dos serviços da 

reclamada, porquanto não cumpriu integralmente as regras constantes na 

Resolução da ANEEL n. 414/2010, mormente a regularidade do 

procedimento que se utilizou para gerar a fatura questionada pelo 

reclamante, uma vez que a reclamada sequer chegou a apresentar o 

termo de ocorrência e inspeção. Nesses termos, caracteriza-se a 

unilateralidade do procedimento de verificação do medidor instalado na 

unidade consumidora do reclamante, razão pela qual o débito 

pretensamente apurado não deve subsistir, conforme firme orientação 

emanada do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - 

INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL - ENERGIA ELÉTRICA - 

COBRANÇA INDEVIDA - FRAUDE - APURAÇÃO UNILATERAL DE LIGAÇÃO 

CLANDESTINA - QUANTUM ARBITRADO - MANUTENÇÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Reputa-se ilegal a imputação de fraude no medidor de 

energia, apurada unilateralmente pela concessionária, de modo que a 

cobrança das faturas correlatas e o envio do nome do consumidor para 

os órgãos restritivos constitui ofensa passível de reparação. 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 a proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e a capacidade 

econômica das partes. (Apelação nº 0011375-55.2013.8.11.0003, 5ª 

Câmara Cível do TJMT, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha. j. 17.06.2015, 

DJe 25.06.2015). REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DÉBITOS – 

DECORRÊNCIA DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE 

CONSUMO – APURAÇÃO UNILATERAL. Indevida é a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica em virtude de cobrança de débitos 

decorrentes de suposta fraude no medidor de consumo do usuário, 

apurada de maneira unilateral e não submetida ao crivo do contraditório e 

da ampla defesa. Sentença ratificada (Reexame Necessário nº 

0008048-02.2013.8.11.0004, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Luiz Carlos da 

Costa. j. 07.10.2014, DJe 16.10.2014). No que tange ao dano moral 

pleiteado, entendo que não está caracterizado no caso em questão, 

porquanto a reclamada não imputou ao reclamante responsabilidade por 

fraude. Demais disso, não houve interrupção no fornecimento de energia 

elétrica. É consabido que o dano moral indenizável deve prover de 

conduta ilícita apta a atingir os direitos da personalidade daquele que o 

sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação vexatória ou de 

abalo psíquico duradouro. Pequenos transtornos ou aborrecimentos do 

cotidiano não são ocorrências suficientes para a caracterização do dever 

de indenizar. Nesse sentido, calha destacar a lição de Sérgio Cavalieri 

Filho (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): 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 de nosso dia a dia, no 

trabalho, no trânsito entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o 

equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos 

por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Na hipótese dos autos, 

os entraves enfrentados pelo reclamante, não configura causa suficiente 

a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos 

morais indenizáveis, não passando a situação concreta noticiada de mero 

aborrecimento do cotidiano. Quanto à multa por eventual descumprimento 

de antecipação de tutela, deve ser tratada em fase de cumprimento de 

sentença, bastando neste momento apenas a confirmação ou não da 

medida liminar deferida. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para efeito de declarar a 

inexistência dos débitos impugnados. Convolo em definitiva a medida 
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liminar deferida. Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

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, 25 de maio de 2018. Jacob Sauer 

Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005649-30.2017.8.11.0040. REQUERENTE: BRANCA EONICE DE MORAES 

PINTO LAGEMANN REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SÍNTESE DA DEMANDA. Alega a 

reclamante BRANCA EONICE DE MORAES PINTO LAGEMANN, em suma, 

que é titular da unidade consumidora de energia elétrica nº 6/1999375-7, 

contratada junto à reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Afirma que recebeu cobrança indevida no valor de 

R$24.762,89 (vinte e quatro mil e setecentos e sessenta e dois reais e 

oitenta e nove centavos), originada a partir de recuperação de consumo 

advinda da constatação de irregularidade no medidor da unidade 

consumidora. Aduz que não tinha conhecimento, tampouco fora 

responsável pela irregularidade verificada. Contestou a cobrança 

administrativamente, no entanto, sem sucesso. Por tais razões, postula a 

declaração de inexigibilidade da cobrança indevida, bem como a 

reparação do dano moral suportado. Requereu liminar para a reclamada 

não suspender o fornecimento de energia elétrica em razão do débito 

impugnado, assim como abster-se de incluir seu nome no cadastro de 

inadimplentes em razão do débito impugnado, medida deferida no Id. 

11426467. Em contestação, a reclamada sustentou que o montante 

cobrado se refere a uma recuperação de consumo, em função de 

irregularidades constatadas no imóvel da reclamante, não havendo danos 

indenizáveis. DO JULGAMENTO ANTECIPADO. A lide comporta julgamento 

antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Instar consignar, em que pese pedido 

na contestação para produção de provas em audiência, que são 

raríssimas – senão inexistentes – as oportunidades, no âmbito desta Vara 

Especializada dos Juizados Especiais, em que a reclamada apresentou 

qualquer testemunha para inquirição em audiência, conforme se verifica, a 

título exemplificativo, nos processos que listo: 1000077-93.2016. 

8.11.0040; 1003301-73.2016.8.11.0040; 1002453-86.2016.8.11.0040; 

1 0 0 1 1 1 3 - 1 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  8 0 1 1 4 0 9 - 0 6 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

8010706-41.2016.8.11.0040 e 1000056-54.2016.8.11.0040. Nesse 

contexto, a experiência tem demonstrado que a reclamada se limita 

apenas a postular o depoimento pessoal da parte adversa, prova cuja 

produção tem se prestado apenas para compensar eventual deficiência 

da prova documental. Por outro lado, observa-se que a realização de 

audiência apenas para coleta de depoimentos pessoais tem se revelado 

medida de desequilíbrio de forças entre as partes, pois, enquanto o 

consumidor está obrigado a esmiuçar todos os detalhes da demanda, 

nenhum preposto de concessionária de serviço público tem pleno 

conhecimento de todos os setores da empresa, circunstâncias que 

acarretam desigualdade na aplicação da regra do art. 386 do NCPC. 

Destarte, com fundamento no art. 33 da Lei n. 9.099/95, em consideração 

aos fundamentos expostos e em tributo ao princípio da razoável duração 

do processo, indefiro a produção de provas em audiência e passo de 

pronto ao julgamento da demanda. DO MÉRITO. No que tange ao mérito, a 

questão central reside na ocorrência ou não de falha na prestação de 

serviços por parte da reclamada. Nesse particular, não se pode perder de 

vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade 

objetiva do fornecedor de serviços, acrescendo que houve no caso 

presente decreto de inversão do ônus da prova, em consonância com a 

previsão do art. 6º, VIII, do CDC. No entanto, não está a reclamante 

desincumbida de demonstrar indícios mínimos da ocorrência dos fatos 

relatados na inicial. No caso em questão, a reclamada sustenta que a 

cobrança impugnada pela reclamante se refere a uma recuperação de 

consumo decorrente da constatação de irregularidades na medição. As 

irregularidades, efetivamente, estão consubstanciadas no Termo de 

Ocorrência e Inspeção nº 564805 (Id. 12425098), o qual revela que o 

registro estava travado, impedindo a precisa aferição do consumo de 

energia, irregularidades que foram corroboradas por perícia realizada pelo 

IPEM-MT/INMETRO, o qual reprovou o medidor, conforme laudo de 

verificação metrológica igualmente acostado no Id. 12426173. Anoto, 

ainda, que o acervo fotográfico juntado com a contestação, corrobora as 

informações constantes no termo. Demais disso, o histórico de consumo 

da reclamante atesta que após a correção da irregularidade o consumo 

aumentou, retomando a média ordinária de consumo, em alguns meses até 

200 (duzentas) vezes mais, indicativo que realmente o consumo não 

estava sendo adequadamente aferido. Desta feita, verifico que a 

reclamada demonstrou haver cumprido com os procedimentos previstos 

na Resolução ANEEL n. 414/2010, mais precisamente, os artigos 129 e 

130, não havendo se falar em falha na prestação de serviço, tampouco 

em cobrança indevida, conduzindo à improcedência do pedido inicial, 

conforme já decidiu a Turma Recursal Única deste Estado: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE 

COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE NO MEDIDOR. PROVA TÉCNICA EMITIDA 

POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E 

INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO CONSUMIDOR. 

OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 

414/2010. BENEFÍCIO AUFERIDO PELA VIOLAÇÃO DO MEDIDOR. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LICITUDE DA COBRANÇA. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação 

indenizatória em que o Recorrido SUPERMERCADO CAMPEAO postula pela 

desconstituição de débito, em razão de cobrança indevida emitida pela 

empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A - CEMAT a título de recuperação de consumo no mês de 

abril/2012, no valor de R$ 15.511,49 (quinze mil e quinhentos e onze reais 

e quarenta e nove centavos). 2. Sendo apurada a irregularidade em 

procedimento interno por meio de laudo emitido por órgão oficial de pesos 

e medidas (INMETRO), é possível a cobrança complementar da diferença 

de consumo, desde que observadas às normativas administrativas para a 

espécie. 3. Caso em que restou comprovada a manipulação do medidor, 

bem ainda, o benefício auferido pelo consumidor, eis que após a troca do 

medidor adulterado, o nível de consumo de energia elétrica foi alterado 

consideravelmente, permanecendo estável. 4. Na espécie, a prova 

carreada aos autos, em especial o histórico de consumo, demonstra a 

existência de alteração substancial do consumo após a troca do medidor, 

o que acarreta a exigibilidade da fatura proveniente da recuperação de 

consumo. 5. A empresa Recorrida logrou comprovar nos autos a 

adulteração do medidor, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso 

II, do CPC. 6. Improcedência da ação que se impõe no caso concreto. 7. 

Recurso conhecido e provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

100789120128110053/2017, Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, 

Juíza de Direito, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2017, Publicado 

no DJE 20/02/2017). A alegação de que não fora a reclamante 

responsável pela irregularidade detectada ou que não tinha conhecimento, 

igualmente não serve para eximir o pagamento do valor cobrado pela 

energia efetivamente consumida, porquanto é sabido que o consumidor é 

responsável pela guarda e conservação do sistema de energia elétrica 

após o ponto de entrega pela concessionária distribuidora, conforme já 

decidiram os Tribunais de Justiça deste Estado e do Estado do Rio Grande 

do Sul: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE FATURA DE 

ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ENERGIA 

ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO - PERÍCIA 

REALIZADA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO - 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL - OBSERVADA A AMPLA DEFESA E 

O CONTRADITÓRIO - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA 

ADULTERAÇÃO - IRRELEVÂNCIA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO - COBRANÇA DEVIDA - RESPONSABILIDADE DO 
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CONSUMIDOR - ÚNICO BENEFICIÁRIO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A concessionária de energia 

elétrica que faz visita domiciliar e constata irregularidade no medidor de 

consumo, com a devida ciência do consumidor de todas as diligências, 

age no exercício regular de seus direitos. A avaria no medidor de energia 

elétrica aliada à diminuição do consumo autoriza a concessionária do 

serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito, a ser 

suportada pelo usuário que dela se beneficiou, com fundamento no 

princípio que veda o enriquecimento sem causa. A cobrança de consumo 

pretérito, em caso de constatação de avaria no medidor de energia 

elétrica, não causa, por si só, dano moral. (Apelação nº 

0000253-92.2010.8.11.0086, 5ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Dirceu dos 

Santos. j. 03.06.2015, DJe 11.06.2015). AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DESCONSTITUTIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE E SUBFATURAMENTO 

EVIDENCIADOS COM RELAÇÃO A APENAS UMA DAS UNIDADES 

CONSUMIDORAS. IMPROCEDÊNCIA NO TOCANTE À OUTRA. CRITÉRIO DE 

CÁLCULO. ARTIGO 130, III, RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. 

CABIMENTO. Verificada a presença de irregularidade na medição de 

energia elétrica em uma das unidades consumidoras em questão, 

evidenciada pela prova dos autos, notadamente pelo Termo de Ocorrência 

de Irregularidade e por laudo pericial elaborado pelos peritos da 

concessionária, é de rigor a recuperação de consumo decorrente de 

utilização da energia fornecida e não registrada corretamente. Não importa 

a autoria da irregularidade, uma vez que, nos termos do artigo 105 da 

Resolução nº 456/00 e do art. 167 da Resolução 414/10, ambas da 

ANEEL, o titular da unidade consumidora é responsável pela guarda e 

conservação dos referidos equipamentos. No entanto, no que diz respeito 

à outra unidade consumidora, constata-se que não houve substancial 

variação do consumo após a troca do aparelho medidor, o que implica 

inexistência de consumo a recuperar por parte da concessionária. É 

cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Ação que procede em parte. 

AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo nº 70067366781, 22ª Câmara Cível do 

TJRS, Rel. Marilene Bonzanini. j. 26.11.2015, DJe 30.11.2015). Nesse 

contexto, não se verifica a prática de ato ilícito pela reclamada, a qual se 

limitou a constatar a irregularidade e a adotar o procedimento regulamentar 

para a recuperação da cobrança do consumo. Em momento algum, acusou 

a reclamante de haver dado causa à irregularidade, tampouco suspendeu 

o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora por força de 

débitos pretéritos, procedimento tido por ilícito pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

300.270/MG (2013/0045276-1), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 

17.09.2015, DJe 24.09.2015). Ausente ato ilícito, não há falar em dever de 

indenizar, consoante orientação jurisprudencial em situações análogas: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. CÁLCULO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO 

REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 130, DA RESOLUÇÃO Nº 

414/2010, DA ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO DEVIDO. DANO MORAL. 

Constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, mostra-se 

exigível o débito oriundo de recuperação de consumo, calculado conforme 

o disposto no art. 130, IV, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. O art. 

131 da mesma resolução dispõe que, "nos casos de recuperação da 

receita, a distribuidora pode cobrar, adicionalmente, o custo administrativo 

incorrido com a realização de inspeção in loco, segundo o grupo tarifário e 

o tipo de fornecimento da unidade consumidora, conforme valores 

estabelecidos em resolução específica." Logo, considerando os novos 

critérios estabelecidos pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL (art. 130), 

bem como a estipulação do prazo máximo de cobrança retroativa em 36 

meses (art. 132, § 5º), é de se admitir a cobrança do custo administrativo 

em atenção ao disposto no art. 131. Dano moral indevido. Apelação 

desprovida. (Apelação Cível Nº 70069084374, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 

25/05/2016). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. LIGAÇÃO DIRETA ("GATO"). 

Verificada a presença de grave irregularidade, consistente em ligação 

clandestina, vulgarmente conhecida como ligação direta ("gato"), 

evidenciada pela prova dos autos, notadamente pelo Termo de Ocorrência 

de Irregularidade e pelo levantamento fotográfico, é de rigor a 

recuperação de consumo decorrente de utilização da energia fornecida e 

não registrada corretamente, impondo-se a responsabilização do usuário 

pelo proveito que teve da irregularidade. - CRITÉRIO DE CÁLCULO. 

ARTIGO 130, III, RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. CABIMENTO. É 

cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. - COBRANÇA DE CUSTO 

ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 1058/2010 DA 

ANEEL. INSPEÇÃO IN LOCO. POSSIBILIDADE. É possível a inclusão do 

valor decorrente da inspeção técnica realizada, pois o faturamento 

observou o disposto no artigo 131, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. 

Trata-se de custo relativo à inspeção na unidade consumidora, cujo valor 

está fixado na Resolução Homologatória nº 1.058/2010, segundo o grupo 

tarifário e o tipo de fornecimento para cada uma das distribuidoras de 

energia elétrica. Inversão dos ônus sucumbenciais. APELO PROVIDO. 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70069007920, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini, Julgado em 19/05/2016). DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Revogo a medida liminar 

deferida. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 

28 de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005685-72.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CELSO RAYMUNDO 

FARENZENA BALANSIN REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SÍNTESE DA DEMANDA. Alega o 

reclamante CELSO RAYMUNDO FARENZENA BALANSIN, em síntese, que 

é titular da unidade consumidora n. 6/913891-8, contratada junto à 

reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

Afirma que recebeu cobrança indevida no valor de R$2.088,69 (dois mil e 

oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos), decorrente de apuração 

de irregularidade no medidor de consumo, realizada unilateralmente pela 

reclamada. Postulou a declaração de inexistência do débito e a reparação 

dos danos morais suportados. Postulou medida liminar para a reclamada 

não suspender o fornecimento de energia elétrica em razão do débito 

impugnado, deferida no Id. 10817314. Inexitosa conciliação, em 

contestação, a reclamada alegou que agiu em exercício regular de direito, 

visto que fora constatada irregularidade no medidor de energia elétrica 

instalado na unidade consumidora do reclamante e que a cobrança 

impugnada reflete a diferença de consumo decorrente das falhas 

verificadas, inexistindo danos indenizáveis. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO. A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 

355, I, do NCPC, já que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Instar consignar, em que pese pedido na contestação para 

produção de provas em audiência, que são raríssimas – senão 

inexistentes – as oportunidades, no âmbito desta Vara Especializada dos 

Juizados Especiais, em que a reclamada apresentou qualquer testemunha 

para inquirição em audiência, conforme se verifica, a título exemplificativo, 

nos processos que l is to:  1000077-93.2016.  8.11.0040 ; 

1 0 0 3 3 0 1 - 7 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 2 4 5 3 - 8 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1 0 0 1 1 1 3 - 1 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  8 0 1 1 4 0 9 - 0 6 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

8010706-41.2016.8.11.0040 e 1000056-54.2016.8.11.0040. Nesse 

contexto, a experiência tem demonstrado que a reclamada se limita 

apenas a postular o depoimento pessoal da parte adversa, prova cuja 

produção tem se prestado apenas para compensar eventual deficiência 

da prova documental. Por outro lado, observa-se que a realização de 

audiência apenas para coleta de depoimentos pessoais tem se revelado 
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medida de desequilíbrio de forças entre as partes, pois, enquanto o 

consumidor está obrigado a esmiuçar todos os detalhes da demanda, 

nenhum preposto de concessionária de serviço público tem pleno 

conhecimento de todos os setores da empresa, circunstâncias que 

acarretam desigualdade na aplicação da regra do art. 386 do NCPC. 

Destarte, com fundamento no art. 33 da Lei n. 9.099/95, em consideração 

aos fundamentos expostos e em tributo ao princípio da razoável duração 

do processo, indefiro a produção de provas em audiência e passo de 

pronto ao julgamento da demanda. DO MÉRITO. No que tange ao mérito, a 

questão central reside na ocorrência ou não de falha na prestação de 

serviços por parte da reclamada. Nesse particular, não se pode perder de 

vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade 

objetiva do fornecedor de serviços. Acresça que houve no caso presente 

decreto de inversão do ônus da prova, em consonância com a previsão 

do art. 6º, VIII, do CDC. No caso em questão, o reclamante alega que 

mesmo sem ter acompanhado qualquer vistoria, recebeu uma cobrança 

indevida, apurada em procedimento unilateral. A reclamada, por sua vez, 

sustenta que a cobrança impugnada pelo reclamante se refere a uma 

recuperação de consumo decorrente de constatação de irregularidade na 

medição. Com efeito, verifico a falha na prestação dos serviços da 

reclamada, porquanto não cumpriu integralmente as regras constantes na 

Resolução da ANEEL n. 414/2010, mormente a regularidade do 

procedimento que se utilizou para gerar a fatura questionada pelo 

reclamante, uma vez que a reclamada sequer chegou a apresentar o 

termo de ocorrência e inspeção. Nesses termos, caracteriza-se a 

unilateralidade do procedimento de verificação do medidor instalado na 

unidade consumidora do reclamante, razão pela qual o débito 

pretensamente apurado não deve subsistir, conforme firme orientação 

emanada do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - 

INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL - ENERGIA ELÉTRICA - 

COBRANÇA INDEVIDA - FRAUDE - APURAÇÃO UNILATERAL DE LIGAÇÃO 

CLANDESTINA - QUANTUM ARBITRADO - MANUTENÇÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Reputa-se ilegal a imputação de fraude no medidor de 

energia, apurada unilateralmente pela concessionária, de modo que a 

cobrança das faturas correlatas e o envio do nome do consumidor para 

os órgãos restritivos constitui ofensa passível de reparação. 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 a proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e a capacidade 

econômica das partes. (Apelação nº 0011375-55.2013.8.11.0003, 5ª 

Câmara Cível do TJMT, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha. j. 17.06.2015, 

DJe 25.06.2015). REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DÉBITOS – 

DECORRÊNCIA DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE 

CONSUMO – APURAÇÃO UNILATERAL. Indevida é a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica em virtude de cobrança de débitos 

decorrentes de suposta fraude no medidor de consumo do usuário, 

apurada de maneira unilateral e não submetida ao crivo do contraditório e 

da ampla defesa. Sentença ratificada (Reexame Necessário nº 

0008048-02.2013.8.11.0004, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Luiz Carlos da 

Costa. j. 07.10.2014, DJe 16.10.2014). No que tange ao dano moral 

pleiteado, entendo que não está caracterizado no caso em questão, 

porquanto a reclamada não imputou ao reclamante responsabilidade por 

fraude. Demais disso, não houve interrupção no fornecimento de energia 

elétrica. É consabido que o dano moral indenizável deve prover de 

conduta ilícita apta a atingir os direitos da personalidade daquele que o 

sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação vexatória ou de 

abalo psíquico duradouro. Pequenos transtornos ou aborrecimentos do 

cotidiano não são ocorrências suficientes para a caracterização do dever 

de indenizar. Nesse sentido, calha destacar a lição de Sérgio Cavalieri 

Filho (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): 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 de nosso dia a dia, no 

trabalho, no trânsito entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o 

equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos 

por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Na hipótese dos autos, 

os entraves enfrentados pelo reclamante, não configura causa suficiente 

a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos 

morais indenizáveis, não passando a situação concreta noticiada de mero 

aborrecimento do cotidiano. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para efeito de declarar a 

inexistência do débito impugnado, objeto da notificação constante no Id. 

10597596. Convolo em definitiva a medida liminar deferida. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 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, 

28 de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005687-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI LUCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005687-42.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDINEI LUCINI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

SÍNTESE DA DEMANDA. Alega o reclamante CLAUDINEI LUCINI, em 

síntese, que é titular da unidade consumidora n. 6/1635930-9, contratada 

junto à reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Afirma que recebeu cobrança indevida no valor de 

R$6.731,11 (seis mil e setecentos e trinta e um reais e onze centavos), 

decorrente de apuração de irregularidade no medidor de consumo, 

realizada unilateralmente pela reclamada. Postulou a declaração de 

inexistência do débito e a reparação dos danos morais suportados. 

Postulou medida liminar para a reclamada não suspender o fornecimento 

de energia elétrica em razão do débito impugnado, deferida no Id. 

10816710. Em contestação, a reclamada arguiu preliminar de 

incompetência do juízo, ante a necessidade de prova pericial. Com relação 

ao mérito, alega que o montante cobrado se refere a uma recuperação de 

consumo, em função de irregularidades constatadas no imóvel do 

reclamante, não havendo danos indenizáveis. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO. A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 

355, I, do NCPC, já que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Instar consignar, em que pese pedido na contestação para 

produção de provas em audiência, que são raríssimas – senão 

inexistentes – as oportunidades, no âmbito desta Vara Especializada dos 

Juizados Especiais, em que a reclamada apresentou qualquer testemunha 

para inquirição em audiência, conforme se verifica, a título exemplificativo, 

nos processos que l is to:  1000077-93.2016.  8.11.0040 ; 

1 0 0 3 3 0 1 - 7 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 2 4 5 3 - 8 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1 0 0 1 1 1 3 - 1 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  8 0 1 1 4 0 9 - 0 6 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

8010706-41.2016.8.11.0040 e 1000056-54.2016.8.11.0040. Nesse 

contexto, a experiência tem demonstrado que a reclamada se limita 

apenas a postular o depoimento pessoal da parte adversa, prova cuja 

produção tem se prestado apenas para compensar eventual deficiência 

da prova documental. Por outro lado, observa-se que a realização de 

audiência apenas para coleta de depoimentos pessoais tem se revelado 

medida de desequilíbrio de forças entre as partes, pois, enquanto o 

consumidor está obrigado a esmiuçar todos os detalhes da demanda, 

nenhum preposto de concessionária de serviço público tem pleno 

conhecimento de todos os setores da empresa, circunstâncias que 

acarretam desigualdade na aplicação da regra do art. 386 do NCPC. 

Destarte, com fundamento no art. 33 da Lei n. 9.099/95, em consideração 

aos fundamentos expostos e em tributo ao princípio da razoável duração 
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do processo, indefiro a produção de provas em audiência e passo de 

pronto ao julgamento da demanda. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DO JUÍZO. Inicialmente, estou em rejeitar a preliminar de incompetência do 

juízo em razão da necessidade de prova pericial, pela simples razão de 

que tal prova resta já inviabilizada, na medida em que a própria reclamada 

menciona já haver corrigido a alegada irregularidade na medição do 

consumo. Ademais, a necessidade da prova pericial, por si só, não é fator 

fundamental para determinação da competência dos Juizados, já que ela é 

uma possibilidade, e não uma exigência, conforme previsto no art. 35 da 

Lei nº 9.099/95. DO MÉRITO. No que tange ao mérito, a questão central 

reside na ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte 

da reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços. Acresça que houve no caso presente decreto de 

inversão do ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, 

VIII, do CDC. No caso em questão, o reclamante alega que mesmo sem ter 

acompanhado qualquer vistoria, recebeu uma cobrança indevida, apurada 

em procedimento unilateral. A reclamada, por sua vez, sustenta que a 

cobrança impugnada pelo reclamante se refere a uma recuperação de 

consumo decorrente de constatação de irregularidade na medição. Com 

efeito, verifico a falha na prestação dos serviços da reclamada, porquanto 

não cumpriu integralmente as regras constantes na Resolução da ANEEL 

n. 414/2010, mormente a regularidade do procedimento que se utilizou 

para gerar a fatura questionada pelo reclamante, uma vez que a 

reclamada sequer chegou a apresentar o termo de ocorrência e inspeção. 

Nesses termos, caracteriza-se a unilateralidade do procedimento de 

verificação do medidor instalado na unidade consumidora do reclamante, 

razão pela qual o débito pretensamente apurado não deve subsistir, 

conforme firme orientação emanada do Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO 

MORAL - INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL - ENERGIA 

ELÉTRICA - COBRANÇA INDEVIDA - FRAUDE - APURAÇÃO UNILATERAL 

DE LIGAÇÃO CLANDESTINA - QUANTUM ARBITRADO - MANUTENÇÃO - 

RECURSO DESPROVIDO. Reputa-se ilegal a imputação de fraude no 

medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária, de modo 

que a cobrança das faturas correlatas e o envio do nome do consumidor 

para os órgãos restritivos constitui ofensa passível de reparação. 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 a proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e a capacidade 

econômica das partes. (Apelação nº 0011375-55.2013.8.11.0003, 5ª 

Câmara Cível do TJMT, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha. j. 17.06.2015, 

DJe 25.06.2015). REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DÉBITOS – 

DECORRÊNCIA DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE 

CONSUMO – APURAÇÃO UNILATERAL. Indevida é a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica em virtude de cobrança de débitos 

decorrentes de suposta fraude no medidor de consumo do usuário, 

apurada de maneira unilateral e não submetida ao crivo do contraditório e 

da ampla defesa. Sentença ratificada (Reexame Necessário nº 

0008048-02.2013.8.11.0004, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Luiz Carlos da 

Costa. j. 07.10.2014, DJe 16.10.2014). No que tange ao dano moral 

pleiteado, entendo que não está caracterizado no caso em questão, 

porquanto a reclamada não imputou ao reclamante responsabilidade por 

fraude. Demais disso, não houve interrupção no fornecimento de energia 

elétrica. É consabido que o dano moral indenizável deve prover de 

conduta ilícita apta a atingir os direitos da personalidade daquele que o 

sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação vexatória ou de 

abalo psíquico duradouro. Pequenos transtornos ou aborrecimentos do 

cotidiano não são ocorrências suficientes para a caracterização do dever 

de indenizar. Nesse sentido, calha destacar a lição de Sérgio Cavalieri 

Filho (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): 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 de nosso dia a dia, no 

trabalho, no trânsito entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o 

equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos 

por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Na hipótese dos autos, 

os entraves enfrentados pelo reclamante, não configura causa suficiente 

a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos 

morais indenizáveis, não passando a situação concreta noticiada de mero 

aborrecimento do cotidiano. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para efeito de declarar a 

inexistência do débito impugnado, objeto da notificação constante no Id. 

10599275. Convolo em definitiva a medida liminar deferida. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 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, 

28 de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006000-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS ANTONIO BAPTISTA (REQUERENTE)

LAURO GOMES CORLASSOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006000-03.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LAURO GOMES 

CORLASSOLI, CLOVIS ANTONIO BAPTISTA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SÍNTESE DA DEMANDA. 

Alega o reclamante LAURO GOMES CORLASSOLI, em síntese, que é titular 

da unidade consumidora n. 6/526450-2, contratada junto à reclamada 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Afirma que 

o imóvel é locado ao reclamante CLOVIS ANTONIO BAPTISTA e que 

recebeu cobrança indevida no valor de R$6.185,41 (seis mil e cento e 

oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos), decorrente de apuração 

de irregularidade no medidor de consumo, realizada unilateralmente pela 

reclamada. Postulou a declaração de inexistência do débito. Requereram 

liminar para a reclamada não suspender o fornecimento de energia elétrica 

em razão do débito impugnado, assim como abster-se de fazer inclusão 

no cadastro de inadimplentes em razão do débito impugnado, medida 

deferida no Id. 10877870. Em contestação, a reclamada arguiu preliminar 

de incompetência do juízo, ante a necessidade de prova pericial. Com 

relação ao mérito, alega que o montante cobrado se refere a uma 

recuperação de consumo, em função de irregularidades constatadas no 

imóvel do reclamante, não havendo se falar em nulidade do débito. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO. A lide comporta julgamento antecipado, nos 

termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Instar consignar, em que pese pedido na contestação 

para produção de provas em audiência, que são raríssimas – senão 

inexistentes – as oportunidades, no âmbito desta Vara Especializada dos 

Juizados Especiais, em que a reclamada apresentou qualquer testemunha 

para inquirição em audiência, conforme se verifica, a título exemplificativo, 

nos processos que l is to:  1000077-93.2016.  8.11.0040 ; 

1 0 0 3 3 0 1 - 7 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 2 4 5 3 - 8 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1 0 0 1 1 1 3 - 1 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  8 0 1 1 4 0 9 - 0 6 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

8010706-41.2016.8.11.0040 e 1000056-54.2016.8.11.0040. Nesse 

contexto, a experiência tem demonstrado que a reclamada se limita 

apenas a postular o depoimento pessoal da parte adversa, prova cuja 

produção tem se prestado apenas para compensar eventual deficiência 

da prova documental. Por outro lado, observa-se que a realização de 

audiência apenas para coleta de depoimentos pessoais tem se revelado 

medida de desequilíbrio de forças entre as partes, pois, enquanto o 

consumidor está obrigado a esmiuçar todos os detalhes da demanda, 

nenhum preposto de concessionária de serviço público tem pleno 

conhecimento de todos os setores da empresa, circunstâncias que 

acarretam desigualdade na aplicação da regra do art. 386 do NCPC. 

Destarte, com fundamento no art. 33 da Lei n. 9.099/95, em consideração 
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aos fundamentos expostos e em tributo ao princípio da razoável duração 

do processo, indefiro a produção de provas em audiência e passo de 

pronto ao julgamento da demanda. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DO JUÍZO. Inicialmente, estou em rejeitar a preliminar de incompetência do 

juízo em razão da necessidade de prova pericial, pela simples razão de 

que tal prova resta já inviabilizada, na medida em que a própria reclamada 

menciona já haver corrigido a alegada irregularidade na medição do 

consumo. Ademais, a necessidade da prova pericial, por si só, não é fator 

fundamental para determinação da competência dos Juizados, já que ela é 

uma possibilidade, e não uma exigência, conforme previsto no art. 35 da 

Lei nº 9.099/95. DO MÉRITO. No que tange ao mérito, a questão central 

reside na ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte 

da reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços. Acresça que houve no caso presente decreto de 

inversão do ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, 

VIII, do CDC. No caso em questão, o reclamante alega que mesmo sem ter 

acompanhado qualquer vistoria, recebeu uma cobrança indevida, apurada 

em procedimento unilateral. A reclamada, por sua vez, sustenta que a 

cobrança impugnada pelo reclamante se refere a uma recuperação de 

consumo decorrente de constatação de irregularidade na medição. Com 

efeito, verifico a falha na prestação dos serviços da reclamada, porquanto 

não cumpriu integralmente as regras constantes na Resolução da ANEEL 

n. 414/2010, mormente a regularidade do procedimento que se utilizou 

para gerar a fatura questionada pelo reclamante, uma vez que a 

reclamada sequer chegou a apresentar o termo de ocorrência e inspeção. 

Nesses termos, caracteriza-se a unilateralidade do procedimento de 

verificação do medidor instalado na unidade consumidora do reclamante, 

razão pela qual o débito pretensamente apurado não deve subsistir, 

conforme firme orientação emanada do Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO 

MORAL - INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL - ENERGIA 

ELÉTRICA - COBRANÇA INDEVIDA - FRAUDE - APURAÇÃO UNILATERAL 

DE LIGAÇÃO CLANDESTINA - QUANTUM ARBITRADO - MANUTENÇÃO - 

RECURSO DESPROVIDO. Reputa-se ilegal a imputação de fraude no 

medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária, de modo 

que a cobrança das faturas correlatas e o envio do nome do consumidor 

para os órgãos restritivos constitui ofensa passível de reparação. 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 a proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e a capacidade 

econômica das partes. (Apelação nº 0011375-55.2013.8.11.0003, 5ª 

Câmara Cível do TJMT, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha. j. 17.06.2015, 

DJe 25.06.2015). REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DÉBITOS – 

DECORRÊNCIA DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE 

CONSUMO – APURAÇÃO UNILATERAL. Indevida é a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica em virtude de cobrança de débitos 

decorrentes de suposta fraude no medidor de consumo do usuário, 

apurada de maneira unilateral e não submetida ao crivo do contraditório e 

da ampla defesa. Sentença ratificada (Reexame Necessário nº 

0008048-02.2013.8.11.0004, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Luiz Carlos da 

Costa. j. 07.10.2014, DJe 16.10.2014). DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE o pedido, para efeito de declarar a inexistência do débito 

impugnado, objeto da notificação constante no Id. 10850433. Convolo em 

definitiva a medida liminar deferida. Com o trânsito em julgado, arquive-se, 

sem prejuízo de 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, 26 de maio de 2018. Jacob Sauer 

Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006220-98.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ALINE BERTIEL DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

SÍNTESE DA DEMANDA. ALINE BERTIEL DA SILVA ajuizou a presente 

reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, objetivando a desconstituição de débito, ante a inexistência 

de relação contratual com a reclamada, bem como a reparação de danos 

morais sofridos a partir de indevido registro em cadastros de proteção ao 

crédito. Inexitosa a conciliação, em contestação, a reclamada argumentou 

que o débito é legítimo e que exerceu seu regular direito, não havendo 

falar em reparação de danos. DO JULGAMENTO ANTECIPADO. A lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que 

não há necessidade de produção de prova em audiência. DO MÉRITO. Em 

relação ao mérito, alega a reclamante, em suma, que constatou a 

existência de registro negativo perante sistema de restrição ao crédito, o 

qual advindo de inscrição providenciada pela reclamada. Aduz, porém, 

que não realizou a contratação da qual proveniente o débito. A reclamada, 

por seu turno, limitou-se a alegar que houve a contratação e que o débito 

inscrito junto aos cadastros de proteção ao crédito é oriundo da falta de 

pagamento por serviços prestados, deixando, todavia, de juntar a 

documentação comprobatória da contratação. Na condição de grande 

empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, ressalte-se, 

lhe incumbia tal cautela, pois não se admite que disponibilize seus serviços 

sem se precaver acerca da identificação do solicitante. Nessa toada, a 

resolução da contenda passa pela consideração da responsabilidade 

objetiva da reclamada no caso em tela, como especifica o art. 14 do CDC. 

É dizer, a responsabilidade da demandada dispensa a prova de culpa, 

bastando ao consumidor a demonstração da conduta ilícita, do dano e do 

nexo causal. A conduta ilícita da reclamada está demonstrada na 

documentação que acompanha a inicial, porquanto levou a registro em 

cadastro de restrição ao crédito o nome da reclamante, sendo que não era 

esta a responsável pela dívida gerada na unidade consumidora. O dano 

moral daí decorrente é o que se denomina dano moral “in re ipsa”, ou 

decorrente do ato ilícito em si, a dispensar prova específica, consoante 

tranqüila orientação jurisprudencial: RECURSO DE APELAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - CONDUTA 

ILÍCITA- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL- 

CONFIGURADO - QUANTUM – CRITÉRIOS – INOBSERVÂNCIA DOS 

CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE REDUÇÃO - 

PREQUESTIONAMETO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – 

MANIFESTAÇÃO DO APELADO EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE 

FORMA LEGAL – NÃO CONHECIMENTO. Recurso da apelante/ré 

conhecido e parcialmente provido. Não conhecido pretensão atípica do 

autor/apelado. 1-Comprovada a existência do fato lesivo praticado contra 

o requerente, égide da responsabilidade civil objetiva, a inscrição indevida 

nos órgãos que restringem créditos, surge o dano moral, este configurado 

‘in ré ipsa’, surgindo, por conseqüência, o dever de indenização pertinente 

(art. 5º, VC, X, CFR). A condenação ao pagamento de danos morais deve 

ser arbitrada em atenção aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo que o valor da indenização sirva tanto para 

reparar a lesão sofrida quanto para inibir o ofensor a praticar novos atos 

lesivos. Se o magistrado afere de modo excessivo ao fato imputado, 

impõe-se decotar para patamar mais equânime. 2 - Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento e interposição de recursos às cortes superiores. 3.

- Não se conhece pretensão formulada pelo apelado/autor em 

contrarrazões, ausência de forma legal já que, tal pretensão somente 

pode ser feito através de outro recurso ou mesmo da forma adesiva. (Ap 

97039/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 31/08/2016, Publicado no DJE 06/09/2016). RECURSO 

INOMINADO – INSCRIÇÃOINDEVIDA NOS ÓRGÃOS E CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – 
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INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ENTENDIMENTO 

SEDIMENTADO NO STJ – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA JURISDICIONAL – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A jurisprudência 

do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, 

decorrente de inscrição ou manutenção irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece 

de prova da sua existência. 2 – O montante fixado a título de danos morais 

deve servir para reparação do dano e repressão à conduta ilícita, razão 

por que a quantia estabelecida na sentença (R$ 4.000,00) deve ser 

majorada para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), visando atender 

a esses objetivos. 3 – Os juros moratórios fluem a partir do evento 

danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, inclusive em se 

tratando de condenação por danos morais, conforme entendimento 

pacificado perante as Seções de Direito Civil do STJ (Rcl. 9658/SE, Rcl 

3.893/RJ e Rcl 6.111/GO). Nos termos da Súmula n. 362/STJ, “A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento”. 4 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT, 

Procedimento do Juizado Especial Cível 104682020128110002/2013, 

Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2013, Publicado no DJE 

04/06/2013). Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte 

reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Não logrou êxito aquela, todavia, na 

demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de 

terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser confundida com 

o risco da atividade. Nessa linha, considerando as circunstância do fato, a 

condição econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização por dano moral, reputo adequado o 

valor de R$6.000,00 (seis mil reais), suficiente para compensar a 

reclamante pela angústia experimentada, bem como para dissuadir a 

reclamada a repetir o ato ilícito, por meio da melhor gestão de seus 

departamentos administrativo e financeiro. DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para o efeito de declarar a inexistência 

do débito impugnado, bem como condenar a reclamada pagar à 

reclamante, a título de danos morais, o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), 

a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), considerando-se como tal a data do 

registro indevido. Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

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. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

SORRISO, 28 de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001445-40.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ARACI MARIA HARTMANN 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Narra a parte autora, ARACI MARIA HARTMANN, que contratou serviço de 

TV por assinatura oferecido pela requerida, contudo, no decorrer do 

contrato, em virtude dos valores cobrados estarem acima do contratado, 

solicitou o cancelamento do serviço, sendo surpreendida com a 

informação de uma cobrança no valor de R$75,32, tendo seu nome 

negativado e sua paz destruída, vez que o fato desencadeou inúmeras 

ligações da requerida para a autora e seus vizinhos, informando do débito 

em aberto, de modo que foi coagida a pagar tais valores, para assim ter a 

paz reestabelecida. Diz que o fato da requerida incluir o seu nome nos 

órgãos de restrição ao crédito e de ligar para seus vizinhos, ocasionou 

grande desgaste, frustração, ansiedade e transtornos, extrapolando os 

meros dissabores e incômodos. Requer a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$13.200,00. A 

requerida contesta informando que é regular o débito cobrado. Afirma que 

a autora não juntou qualquer documento que comprove a negativação 

alegada. Diz não haver provas do cancelamento do plano, nem mesmo é 

mencionada data de cancelamento. Diz não existir dano moral indenizável 

e pugna pela improcedência da demanda. A requerente alega que 

cancelou os serviços com a requerida e que não deve à mesma o valor 

cobrado, mas não menciona sequer a data próxima do pedido 

cancelamento, o número de algum protocolo de cancelamento ou, ainda, o 

comprovante de pagamento das faturas. Entretanto, não está em análise a 

legalidade da cobrança de tal valor, até porque a autora efetuou o 

pagamento do valor e não formulou pedido de restituição do mesmo. O 

pedido exposto na inicial pugna pela condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais em virtude de: a) negativação indevida; b) 

cobrança vexatória. Quanto ao pedido de danos morais por negativação 

indevida, o mesmo não pode ser acolhido, pois o pressuposto para o 

mesmo é a comprovação da negativação, o que não foi trazido aos autos. 

Assim, prossegue a presente ação apenas para análise da existência ou 

não de cobrança vexatória. Ambas testemunhas ouvidas em audiência, 

vizinhas da parte autora, informaram que recebiam ligações e mensagens 

de texto cobrando débitos em aberto que supostamente possuía a parte 

autora com a requerida. A testemunha Jaqueline disse que “recebia 

mensagem de texto cobrando a dívida de Araci, sendo as mensagens 

enviadas todo dia por mais de 30 dias”. A testemunha Adriana, por sua 

vez, disse que “recebia ligações de cobrança de 2 a 3 vezes por semana, 

e que a situação durou muito tempo”. O dano moral pode decorrer da 

ofensa à honra, nas modalidades objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta 

premissa conceitual e com base nos elementos fáticos disponívies, 

pode-se afirmar que a cobrança por intermédio de vizinhos da parte 

autora não apresenta a discrição necessária, e é suficiente para presumir 

a existência de dano moral, em decorrência do comprometimento da 

integridade física e emocional, na modalidade objetiva e subjetiva (dano in 

re ipsa). Isto porque o fato ocorrido teve o condão de denegrir a imagem 

da autora no meio social, já que induz se tratar de uma “caloteira”, como 

também proporcionar sentimentos indesejados como humilhação, 

frustração, angústia e ansiedade. Ademais, destaca-se que a cobrança 

ocorreu por intermédio de vizinhos, conforme cabalmente demonstrado em 

audiência de instrução e julgamento, situação em que dimensiona o 

transtorno suportado pelo consumidor. Ademais, a requerida nada disse a 

esse respeito, não tendo falado como chegou aos telefones dos vizinhos 

da autora. Pode-se cogitar que a própria autora tenha mencionado o 

telefone dos mesmos como telefones alternativos ao seu, entretanto a 

cobrança de débitos só deve ser efetuada do próprio devedor ou de 

pessoa por ele autorizada especificamente para esse fim, por se tratar de 

questão de foro íntimo. Vale destacar que, embora a simples cobrança 

não seja capaz de caracterizar dano moral (STJ AgRg no REsp N. 

1.537.146/RS), em situações excepcionais como no caso concreto, o 

constrangimento é evidente. A propósito: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

OFENSAS VERBAIS. COBRANÇA VEXATÓRIA DE DÍVIDA PERANTE 

TERCEIROS. CONTROVÉRSIA RECURSAL QUE SE LIMITA AO 

QUANTITATIVO INDENIZATÓRIO. VALOR MAJORADO. - Caso concreto no 

qual o demandado, proprietário do imóvel, cobrou dívida de aluguel da 

autora na frente de terceiros, causando-lhe humilhação e 

constrangimentos. - Hipótese em que evidenciada a cobrança vexatória, 

que constrangeu a autora perante vizinhos em sua própria residência. O 

valor da indenização deve atentar aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, servindo para reparar os transtornos sofridos e 

cumprir com a função pedagógica e dissuasória da medida. Quantitativo 

fixado em R$ 1.000,00 que comporta majoração para R$ 2.000,00, 

considerando a capacidade econômica das partes e a gravidade do dano 

na hipótese concreta. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70075164384, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 25/10/2017) (grifo intencional). Por 

essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado, de modo que 

condeno a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título 

de danos morais, valor que deve ser atualizado pelo INPC e com incidência 
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de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação inicial. 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da presente 

ação, condenando a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil 

reais) a título de danos morais, valor que deve ser atualizado pelo INPC e 

com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da 

citação inicial. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 

55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado 

Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 25 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, 

28 de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004968-60.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004968-60.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LAURINDA DE SOUZA 

PINHEIRO REQUERIDO: CLARO S/A Narra a parte autora, LAURINDA DE 

SOUZA PINHEIRO, que foi surpreendida com uma inscrição indevida do 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por um débito no valor de 

R$138,84 com relação ao contrato 109424. Nega ter qualquer dívida com a 

requerida, visto que não realizou compras, não adquiriu produtos pela 

internet e muito menos contratou serviços da reclamada. Requer seja 

declarada a inexistência de débitos, bem como seja condenada a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$15.000,00. A requerida afirma ter havido regular contratação e notória 

prestação de serviços. Diz que as cobranças tratam-se de exercício 

regular de direito. Argumenta acerca da ausência de dano moral. Diz que 

houve pagamento de faturas que simplesmente cessaram. Discorre 

acerca da possibilidade de contrato verbal. Aduz que os débitos são 

referentes ao terminal (97) 84031479(97) 84031479 . Refere inexistir dano 

moral indenizável, ante as restrições posteriores sofridas pelo autor. 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 

modificação. 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 outra inscrição preexistente, efetuada por Embratel TVSat 

Telecomunicações LTDA, a qual estranhamente não apareceu no extrato 

juntado com a petição inicial da presente ação. 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 no valor de R$138,84 com relação ao contrato 109424, 

determinando a baixa definitiva do nome da autora dos cadastros 

restritivos. 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, 25 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 
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efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

28 de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito. Call Send SMS Add to 

Skype You'll need Skype CreditFree via Skype

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005153-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES DEAN ANDRADE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: JAMES DEAN 

ANDRADE RODRIGUES REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. I - A parte 

reclamante, embora intimada (Id. 12039307), injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, NÃO RESOLVO o mérito. II - Custas pela 

parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do 

FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010704-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ORTA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DALVA ANDRADE DE SOUZA (REQUERIDO)

GILSON REIS GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: JOSE CARLOS 

ORTA JUNIOR REQUERIDO: MARIA DALVA ANDRADE DE SOUZA, GILSON 

REIS GONCALVES I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 12349575), 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, NÃO RESOLVO o 

mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo 

ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - 

e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas 

processuais - arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO OBERG VIZZOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LISBOA ROSA OAB - MT0016301A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Celso Fensterseifer Weber (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA OAB - MT0013126A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: BRUNO OBERG 

VIZZOTTO REQUERIDO: CELSO FENSTERSEIFER WEBER I - Homologo o 

acordo firmado pelas partes (Id. 13008867) e, com supedâneo no art. 487, 

III, “b”, do NCPC, resolvo o mérito, constituindo para todos os efeitos o título 

executivo judicial. II - Concito as partes a bem e fielmente cumprirem o 

avençado, cientes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

cumprimento neste processo. Recomenda-se, na hipótese, observância 

ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004109-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON MOREIRA PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO DE OLIVEIRA OAB - MT23550/O (ADVOGADO)

JEANNE GRAPIGLIA MACHADO DA SILVA OAB - MT23566/O 

(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 REQUERENTE: EMERSON 

MOREIRA PACHECO REQUERIDO: CLARO S.A. I - Homologo o acordo 

firmado pelas partes (Id. 12850281) e, com supedâneo no art. 487, III, “b”, 

do NCPC, resolvo o mérito, constituindo para todos os efeitos o título 

executivo judicial. II - Concito as partes a bem e fielmente cumprirem o 

avençado, cientes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

cumprimento neste processo. Recomenda-se, na hipótese, observância 

ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010309-50.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: KASA FORT 

MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: ROSA DE FREITAS 

I - Homologo o acordo firmado pelas partes (Id. 13162325) e, com 

supedâneo no art. 487, III, “b”, do NCPC, resolvo o mérito, constituindo para 

todos os efeitos o título executivo judicial. II - Concito as partes a bem e 

fielmente cumprirem o avençado, cientes de que, havendo inadimplemento, 

poderão requerer o cumprimento neste processo. Recomenda-se, na 

hipótese, observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. III - Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se, independentemente de prévia intimação das 

partes (CNGC, art. 914).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LOURENCO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: DIEGO 

LOURENCO DE PAULA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A I - Homologo 

o acordo firmado pelas partes (Id. 12781610) e, com supedâneo no art. 

487, III, “b”, do NCPC, resolvo o mérito, constituindo para todos os efeitos o 
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título executivo judicial. II – Tendo em vista o cumprimento do acordo, já 

informado no Id. 12921217, arquive-se independente de prévia intimação 

das partes (CNGC, art.914). III – Publique-se. Registre-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010967-11.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA LOPES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: MARINEIVA 

HOFFMANN - ME REQUERIDO: SILVANA LOPES DE SOUZA I - A parte 

reclamante, embora intimada (Id. 12046454), injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, NÃO RESOLVO o mérito. II - Custas pela 

parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do 

FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010807-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JORGE RIETH DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE REOLON PASTORIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA EXEQUENTE: JOSE JORGE 

RIETH DE OLIVEIRA EXECUTADO: CLAUDETE REOLON PASTORIO I - A 

parte reclamante, embora intimada (Id. 12048727), injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, NÃO RESOLVO o mérito. II - Custas pela 

parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do 

FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010799-04.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ISAC RIBEIRO OAB - MT5871/B (ADVOGADO)

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO)

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: DANIEL LIMA 

DOS SANTOS REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. I - A parte 

reclamante, embora intimada (Id. 12347344), injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, NÃO RESOLVO o mérito. II - Custas pela 

parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do 

FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003065-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CA SISTEMAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA OAB - MT6179/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003065-87.2017.8.11.0040. AUTOR: CA SISTEMAS E SERVICOS 

HIDRAULICOS LTDA - ME RÉU: MUNICIPIO DE SORRISO/MT SÍNTESE DA 

DEMANDA. Trata-se de ação de cobrança ingressada por C A SISTEMAS 

E SERVIÇO HIDRÁULICOS em face do MUNICÍPIO DE SORRISO-MT, 

objetivando a satisfação de débito pertinente à prestação de serviços 

mecânicos nas máquinas pesadas de propriedade da reclamada. 

Sustenta, ainda, que os serviços foram parcialmente adimplidos restando 

o valor de R$49.645,62 (quarenta e nove mil seiscentos e quarenta e 

cinco reais e sessenta e dois centavos) a serem pagos pela reclamada. 

Em contestação, o reclamado Município de Sorriso alegou inexistir 

qualquer vínculo com a reclamante, pois a prestação de serviços ocorre 

por meio de licitação, da qual não participou a reclamante. Ademais, 

sustenta que a reclamante não comprovou a prestação dos serviços, pois 

desconhece as assinaturas constantes nas ordens de serviços. Por fim, 

afirma que todos os pagamentos foram realizados pela administradora de 

cartões Brasilcard. Impugnação à contestação (id. 10207010). Em 

audiência de instrução e julgamento, foram inquiridos os informantes Edelci 

Doldan de Aguiar e Gildelar Fernandes Lima (id. 12768917). DO MÉRITO. 

No caso dos autos, tenho que a prova documental que instrui a exordial 

(id. 8218601-Pág.1-6, id. 8219148-Pág.1-10), corroborada pelo depoimento 

dos informantes Gilderlan Fernandes Lima e Edelci Doldan de Aguiar, são 

suficientes a lastrear a pretensão deduzida pela empresa reclamante. Com 

efeito, as ordens de serviço além de possuírem discriminação das peças 

utilizadas e da prestação de serviços de mecânica, há também as 

assinaturas dos receptores, inclusive com o reconhecimento do 

informante Gildelar Fernandes Lima, funcionário público da reclamada, que 

confirmou a prestação dos serviços, bem como que assinou as 

respectivas notas. A exigência de que a empresa reclamante 

comprovasse que os documentos foram assinados, efetivamente, ao 

tempo da negociação entabulada entre as partes, mostra-se como um 

encargo probatório excessivo, porquanto pertence ao ente público o 

dever de desincumbir-se de tal ônus. Nesse contexto, tenho que restou 

plenamente evidenciada a existência de negócio subjacente entre as 

partes, a autorizar a emissão das ordens de serviço e a cobrança do 

valor vindicado pela reclamante, tendo esta se desincumbido do ônus que 

lhe competia (NCPC, art. 333, I). Nesse sentido, é o entendimento 

jurisprudencial: ACAO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO E 

SUSTACAO DE PROTESTO. SE A PROVA DOS AUTOS, AO CONTRARIO 

DO ALEGADO PELO DEMANDANTE, FAZ CRER NA EXISTENCIA DO 

DEBITO, EM FACE DE FIRMADAS NOTAS FISCAIS, DUPLICATAS, COM 

RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS, NAO HA VINGAR PRETENSAO A 

INEXISTENCIA DO DEBITO E NEM SE MOSTRA ABUSIVO O APONTE DOS 

TITULOS PARA PROTESTO. [...] TESTEMUNHA. EMPREGADO DE UMA DAS 

PARTES. AUSENCIA DE IMPEDIMENTO. O SO FATO DE A TESTEMUNHA 

SER FUNCIONARIO DA EMPRESA RE NAO TRADUZ IMPEDIMENTO OU 

SIGNIFICA, NA AUSENCIA DE INTERESSE PESSOAL, MOTIVO DE 

SUSPEICAO PARA PRESTAR DECLARACOES. RELEVANCIA, AINDA, DE 

TER PARTICIPADO DIRETAMENTE DO FATO E PRESTADO DECLARACOES 

EM CONSONANCIA COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS. 

APELACAO DESPROVIDA. (6 FLS.) (Apelação Cível Nº 70000010447, 

Segunda Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge 

Luís Dall'Agnol, Julgado em 14/12/1999) Calha consignar que a 

não-observância pelo Município dos procedimentos administrativos 

pertinentes, que pautam as contratações realizadas pelos entes públicos, 

não pode obstar a satisfação do débito contraído perante particular que, 
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comprovadamente, forneceu peças e prestou serviços de mecânica. A 

não ser assim, estaria aberta via para o enriquecimento indevido da 

Administração Público, com o que não compactua o ordenamento jurídico. 

Nessa linha, segue entendimento do E. Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul: EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS A EXECUCAO DE TITULO 

EXTRAJUDICIAL. O FATO DE TER HAVIDO A CONTRATACAO DIRETA, 

SEM A OBSERVANCIA DA LEI DE LICITACOES, NAO E SUFICIENTE PARA 

EXCLUIR A RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE 

PAGAR PELOS SERVICOS FORNECIDOS E PECAS ADQUIRIDAS PARA 

CONSERTO DAS MAQUINAS E CAMINHOES DE PROPRIEDADE DO 

MUNICIPIO, UMA VEZ QUE CABALMENTE DEMONSTRADA A SUA 

REALIZACAO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (FLS.15)” (Embargos 

Infringentes Nº 70004090809, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 14/06/2002) 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, para efeito de 

condenar o Município de Sorriso a pagar à empresa reclamante a quantia 

de R$49.645,62 (quarenta e nove mil seiscentos e quarenta e cinco reais 

e sessenta e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, 

desde a propositura da ação, até o efetivo pagamento, e acrescido de 

juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de 

poupança, a partir da data da citação, até o efetivo pagamento (NCPC, art. 

240). Dispensado o reexame necessário (Lei n. 12.153/09, art. 11). Isento 

de custas e honorários (Lei n. 12.153/09, art. 27, c/c Lei n. 9.099/95, art. 

55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. SORRISO, 28 de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005437-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA DE BAIRROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (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):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005437-09.2017.8.11.0040. REQUERENTE: SANDRA MARA DE BAIRROS 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com a negativação do seu nome ao tentar efetuar uma 

compra através de crediário no comércio local. Diz desconhecer a 

inscrição realizada, no valor de R$37,41 em relação ao contrato 

0218024270. Afirma que desconhece totalmente a dívida e que em contato 

com a reclamada a mesma não forneceu espelho de dívida. Requer seja 

juntado o contrato que originou a dívida assinado pela parte autora ou, 

caso contrário, a condenação da requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor de R$10.000,00. A requerida sustenta, 

preliminarmente a existência de litispendência com a ação nº 

1005440-61.2017.8.11.0040, que possui o mesmo objeto e a mesma causa 

de pedir. a regular contratação e notória prestação de serviços. No mérito, 

diz que a migração da modalidade pré-paga para a modalidade controle foi 

feita por televendas, não havendo, portanto, contrato físico assinado. 

Discorre acerca da validade das telas sistêmicas como meio de prova. 

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. Analisando a ação de 

número 1005440-61.2017.8.11.0040 que tramita neste Juizado Especial 

Cível, verifico que não há litispendência entre os presentes processos. 

Enquanto naquela ação o autor impugna a inscrição no valor de R$101,65 

em relação ao contrato 2120386522, esse processo trata da inscrição no 

valor de R$37,41 em relação ao contrato 0218024270. Assim, considero 

não haver litispendência, pois as ações possuem objeto diverso, de modo 

que passo à análise do mérito. 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. Não se nega a 

possibilidade de contratação de forma verbal, entretanto a mesma deve 

ser provada com o mínimo de elementos, o que não ocorreu. 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. 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 demonstram os documentos juntados na inicial. 

Ademais, a ação que questionava a inscrição preexistente, acima citada, 

foi julgada improcedente ante a prova da contratação. 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 
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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 do 

débito no valor de R$37,41 em relação ao contrato 0218024270, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Togado do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 29 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, 29 de maio de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005524-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI PEREIRA DIAS DE SOUZA (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: 

1005524-62.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LUCI PEREIRA DIAS DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora, LUCI PEREIRA DIAS 

DE SOUZA, que foi surpreendida com uma inscrição indevida do seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Nega ter qualquer dívida com a 

requerida e diz desconhecer a inscrição no valor de R$104,97 em relação 

ao contrato 0258443762. Aduz que nunca fora notificada 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, pois houve utilização 

dos serviços pela parte autora. Afirma que inicialmente houve pagamento 

dos serviços prestados. Argumenta acerca da ausência de dano moral. 

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 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 outra inscrição preexistente, efetuada 

por João MotoBike, em 11/06/2015, a qual estranhamente não apareceu no 

extrato juntado com a petição inicial da presente ação. 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$104,97 em relação ao contrato 0258443762, determinando a 

baixa definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos. 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, 29 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 
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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, 29 de maio de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001256-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SNEBUR - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI DE FATIMA FRANCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA EXEQUENTE: SNEBUR - 

CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME EXECUTADO: MARLI DE 

FATIMA FRANCA I – Tendo em vista proposta de acordo apresentada pela 

parte reclamada no Id. 9301407, bem como a aceitação dos termos pelo 

reclamante no Id. 10405759, homologo o acordo firmado pelas partes e, 

com supedâneo no art. 487, III, “b”, do NCPC, resolvo o mérito, constituindo 

para todos os efeitos o título executivo judicial. II - Concito as partes a bem 

e fielmente cumprirem o avençado, cientes de que, havendo 

inadimplemento, poderão requerer o cumprimento neste processo. 

Recomenda-se, na hipótese, observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. III - 

Publique-se. Registre-se. Arquive-se, independentemente de prévia 

intimação das partes (CNGC, art. 914).
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Advogado(s) Polo Ativo:
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AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006161-13.2017.8.11.0040. REQUERENTE: SILVANA GERVASONI DE 

LIMA LEAL TORRES REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. SÍNTESE DA 

DEMANDA. Alega a reclamante SILVANA GERVASONI DE LIMA LEAL 

TORRES que a reclamada ÁGUAS DE SORRISO é responsável pelo 

fornecimento de água na sua residência e que, sem qualquer débito a 

reclamada interrompeu o abastecimento de água em 01.11.2017, véspera 

de feriado nacional, e restabeleceu o serviço somente em 03.11.2017. No 

dia 30.11.2017, novamente o serviço foi suspenso, igualmente pelo débito 

tido por inexistente. Diante do exposto, postulou o ressarcimento de 

R$44,00 (quarenta e quatro reais) cobrados de taxa de religação do 

serviço, além de indenização pelos danos morais suportados. Realizada 

audiência de conciliação, a reclamada não compareceu, postulando a 

reclamante a aplicação dos efeitos da revelia. DO MÉRITO. Embora 

citada/intimada, a reclamada não compareceu à audiência de conciliação, 

diante do que declaro a revelia, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95. É da 

literalidade de tal comando normativo que a revelia acarreta a presunção 

de veracidade dos fatos alegados pela reclamante, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa presunção não é absoluta, 

podendo ser afastada se da análise das provas carreadas aos autos o 

Magistrado obtiver conclusão diferente do que alega o requerente” 

(Apelação Cível do Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson 

Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). É certo que, 

somente se inverossímeis os fatos alegados, ou quando a versão exposta 

se choca com outros elementos probatórios existentes nos autos, é que 

os efeitos da revelia devem ser relativizados. Não é o caso, devendo a 

presunção, não obstante, prosperar neste feito. A questão central reside 

na ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, acrescendo que houve no caso presente decreto 

de inversão do ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, 

VIII, do CDC. A respeito das suspensões no fornecimento de água, verifico 

que restaram suficientemente comprovadas, conforme se verifica nos 

documentos que acompanharam a inicial, sem qualquer débito em aberto. 

A reclamada, por sua vez, não se interessou em participar da relação 

processual e apresentar sua versão dos fatos e provas. Desta feita, 

evidenciada a falha na prestação dos serviços, restando claro a 

existência do nexo causal entre a conduta da reclamada e as 

consequências sofridas pela reclamante com as interrupções indevidas 

do fornecimento de serviço de caráter essencial, entendo que se torna 

justa a indenização moral pleiteada, já que a mesma decorre de 

responsabilidade objetiva. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 

ADIMPLÊNCIA COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE ERRO JUSTIFICÁVEL, POR 

LEITURA INCORRETA DO CÓDIGO DE BARRAS - ÔNUS DA 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ATO ILÍCITO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - QUANTUM MINORADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - ART. 20, § 4º DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. A interrupção infundada da prestação de serviço público 

configura a prática de ato ilícito. O fato de o consumidor não inadimplente 

ter, sem justo motivo, a interrupção do fornecimento de água de sua 

residência, por si só gera o dano moral (...) (Apelação nº 

0003492-71.2011.8.11.0021, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. José Zuquim 

Nogueira. j. 24.02.2015, DJe 10.03.2015). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - ADIMPLÊNCIA 

DEVIDAMENTE COMPROVADA - ATO ILÍCITO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM DEVIDO - 

REDUÇÃO PARA ATENDER A REALIDADE FÁTICA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A interrupção do fornecimento do serviço de 

água de consumidor adimplente constitui ato ilícito capaz de ensejar a 

obrigação de indenizar os danos morais. (...) (Apelação nº 

0010307-46.2008.8.11.0003, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Nilza Maria 

Pôssas de Carvalho. j. 27.01.2015, DJe 05.02.2015). Nessa linha, 

considerando as circunstâncias do fato, principalmente que foram duas as 

suspensões e uma delas em véspera de feriado nacional, a condição 

econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização por dano moral, reputo adequado o 

valor de R$6.000,00 (seis mil reais), suficiente para compensar a 

reclamante pela angústia e transtornos experimentados, bem como para 

dissuadir a reclamada a repetir o ato ilícito, por meio da melhor gestão de 

seus departamentos administrativo e financeiro. Quanto ao dano material, 

tido por indevidas suspensões no fornecimento de água, por certo que a 

taxa de restabelecimento do serviço deve ser restituída. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para o efeito de: a) 

condenar a reclamada restituir à reclamante o valor de R$44,00 (quarenta 

e quatro reais), verba a ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do 

desembolso respectivo, e acrescidos de juros legais, a partir da data da 

citação (NCPC, art. 240); b) condenar a reclamada pagar à reclamante, a 

título de danos morais, o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a ser 

atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da citação 

(NCPC, art. 240). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

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. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

SORRISO, 29 de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003079-71.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CARMELINDO CARVALHO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO SÍNTESE DA DEMANDA. 

Trata-se de ação indenizatória movida por CARMELINDO CARVALHO em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO. Sustenta o reclamante que no dia 23 

de abril de 2014, por volta das 9h26min, sua mãe, Sra. Conceição, foi 

levada ao Hospital Regional de Sorriso devido a constante diarreia, 

ocasionada a princípio por “gastroenterocolite”, problema de estômago 

advindo de contaminação alimentar, que desencadeia diarreia e 

desidratação. Alega ainda, que após a realização de exames sua genitora 

fora diagnosticada com doença de “Crohn do intestino grosso (CID K501)”, 

o que não seria grave por não ser infecciosa. Contudo, após internação 

hospitalar sua genitora teria recebido uma injeção, que resultou em parada 

cardíaca da paciente e evoluiu para óbito em 24.04.2014. Por fim, aduz 

que a morte fora provocada por aplicação equivocada de insulina na 

paciente não portadora de diabetes, o que conduziu a um quadro de 

hipoglicemia, e em consequência a sua morte. Em contestação o 

reclamado alegou: a) preliminar de ilegitimidade passiva; b) no mérito 

sustentou a ausência de nexo de causalidade. Impugnação à contestação 

(id. 9962524). Em audiência de instrução e julgamento foram inquiridos os 

informantes Neusa Jarutas da Veiga, Ivair Alves Duarte e Lourença 

Quirino dos Santos (id. 12769141). DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. Merece ser rejeitada. Porquanto, o Estado na condição de 

cogestor do Sistema Único de Saúde-SUS, pode ser acionado em casos 

de responsabilidade civil em ações indenizatórias decorrentes de má 

prestação de serviço público em hospital administrado por entidade 

privada conveniada nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal. 

DO MÉRITO. Com efeito, sabe-se que, para a configuração da 

responsabilidade civil, ainda que objetiva, devem estar presentes o dano, 

a conduta ilícita e o nexo causal entre ambos. No caso em crivo, verifico 

que não é possível imputar ao Estado de Mato Grosso o resultado fatal 

ocorrido, seja porque a paciente recebeu atendimento médico adequado 

no Hospital Regional de Sorriso, seja porque o seu estado de saúde já era 

delicado quando do ingresso no nosocômio público. De fato, os 

prontuários médicos acostados aos autos demonstram que a paciente 

chegou ao hospital com quadro de diarreia crônica e desnutrição (id. 

8230052-Pág.1-3), posteriormente diagnosticada com “doença de crohn 

do intestino grosso” (id. 8230052-Pág.5). Contudo, conforme as provas 

constantes nos autos, a paciente recebeu o atendimento adequado, 

consistente na internação, realização de exames e aplicação de 

medicamentos. Além disso, nas prescrições médicas acostadas ao id. 

8230052-Pág.2 e 8230052-Pág.9, não consta qualquer anotação de que 

fora ministrada a “insulina regular sc” na paciente. Isso porque, todos os 

medicamentos que foram utilizados na paciente possuem a respectiva 

anotação do horário de aplicação. Exemplo disso é o medicamento 

“Propranolol 40 MG 01 CP VO” prescrito no id. 8230052-Pág.2, com 

utilização de 12 em 12h, o qual fora ministrado às 11h e 22h em 

atendimento a indicação médica. Ademais, ao que consta na referida 

prescrição médica, a insulina só seria aplicada se necessário, o que não 

ocorreu, por inexistir nos autos qualquer prova de sua aplicação. Dessa 

forma, o tratamento adotado no hospital público não fugiu da normalidade, 

já que os profissionais da área médica tomaram medidas apropriadas ao 

quadro da paciente. Todavia, em virtude de esta já se encontrar desde 

19.04.2014 em estado de saúde delicado (id. 8230052-Pág.22) – além de 

possuir idade avançada (88 anos) – acabou falecendo em virtude de 

infarto do miocárdio, desidratação, gastroenterocolite e senilidade, 

conforme registrado em sua certidão de óbito (id. 8230052-Pág.19). 

Assim, o conjunto probatório conduz para a conclusão de que a conduta 

do reclamado não foi determinante para a morte da paciente, inexistindo, 

portanto, demonstração cabal da relação causal pretendida. Nesse 

sentido, é o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE PACIENTE 

EM NOSOCÔMIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. 

AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. A responsabilidade 

objetiva do ente estatal hospital tem como principal característica, ser 

prescindível a comprovação do ilícito e da culpa, bastando a 

demonstração do fato, do dano decorrente e do nexo de causalidade 

entre eles. 2. Não restando demonstrado o nexo causal entre os serviços 

prestados ao paciente e o dano, não há se falar na responsabilidade civil 

do ente público. 3. Apelação não provida. (Processo nº 

0021486-92.2014.8.03.0001, Câmara Única do TJAP, Rel. Carlos Tork. 

unânime, DJe 15.04.2016). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DO 

PACIENTE. ATENDIMENTO ADEQUADO NO HOSPITAL. OMISSÃO NÃO 

CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE O 

DANO E A CONDUTA DOS AGENTES PÚBLICOS. 1. Não comprovado o 

nexo de causalidade entre o atendimento médico dispensado pelo corpo 

clínico do nosocômio público e a morte do esposo da autora, resta 

evidente a improcedência do pedido indenizatório. 2. Recurso desprovido. 

(Apelação Cível nº 20140110462776 (862380), 2ª Turma Cível do TJDFT, 

Rel. J. J. Costa Carvalho. j. 15.04.2015, DJe 24.04.2015). Em arremate, 

mesmo considerando como presumido o dano pela perda de ente querido 

(dano in re ipsa), não é possível dispensar os demais elementos da 

responsabilidade civil. Assim, em face da ausência de conduta ilícita e de 

nexo causal, a improcedência da demanda é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO. Ante ao exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido. 

Dispensado o reexame necessário (Lei n. 12.153/09, art. 11). Isento de 

custas e honorários (Lei n. 12.153/09, art. 27, c/c Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. SORRISO, 29 de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.
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Samir Bennett Buainain OAB - MT0013373A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010805-11.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MARLENE PEREIRA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A SÍNTESE DA DEMANDA. Alega a reclamante MARLENE 

PEREIRA DE ALMEIDA que em março/2016 solicitou à reclamada 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A a 

instalação/adequação de um relógio medidor de energia elétrica em sua 

residência. Esclarece que comprou um terreno em condomínio com 

terceira pessoa e até então estavam dois relógios em um mesmo padrão 

de energia. No entanto, ao construir muro divisório na propriedade, 

necessitou separar os relógios e por isso solicitou o 

deslocamento/adequação do registro para sua cota parte no imóvel. No 

entanto, ao ajuizar a presente ação em 11.04.2016, a reclamada ainda não 

havia providenciado a instalação/adequação, sob a alegação que não 

podia haver mais de um relógio no mesmo terreno. Diante disso, postulou 

já em sede liminar a condenação da reclamada na obrigação de fazer, 

consistente em promover a ligação/adequação da energia elétrica em sua 

residência, bem como a reparação dos danos materiais e morais sofridos. 

A medida liminar foi deferida no Id. 1009876. Em contestação, a reclamada 

arguiu ilegitimidade ativa e no mérito sustentou que o relógio não fora 

instalado porque o padrão na unidade consumidora da reclamante estava 

fora das normas técnicas, comprometendo a segurança. Assim, não 

cometeu ato ilícito, inexistindo danos indenizáveis. Por ocasião da 

audiência de instrução e julgamento, a reclamada não compareceu. 

Entretanto, colheu-se o depoimento pessoal da reclamante na 

oportunidade. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. Inicialmente, 

estou em rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa, porquanto o titular da 

unidade consumidora se trata do marido da reclamante, conforme se 

verifica na certidão de casamento acostada no Id. 1009868. Demais disso, 

a reclamante reside no imóvel onde instalado o relógio da unidade 

consumidora e paga pelos serviços da reclamada. Por fim, a teor do art. 

17 do Código de Defesa do Consumidor, “equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento”, estando legitimado para a ação indenizatória 

quem alega ter suportado o dano, conforme já decidiu a Turma Recursal 

Única deste Estado: EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ENERGIA. 

AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NA 

ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTE REQUERENTE USUÁRIA DO SERVIÇO. 

SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RETORNO DOS 
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AUTOS. RECURSO PROVIDO. Não há se falar em extinção da ação por 

ilegitimidade ativa, porquanto nas ações indenizatórias o titular do direito 

subjetivo é aquele que sofre os prejuízos. Assim, o legitimado para a ação 

indenizatória é quem alega ter suportado o dano. Conjunto probatório que 

não é suficiente para o julgamento da demanda. Retorno dos autos ao 

Juízo de Origem para realização de audiência de instrução. Recurso 

p r o v i d o .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

652272920158110001/2016, NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator, 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 

08/11/2016). DO MÉRITO. No que tange ao mérito, a questão central reside 

na ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, acrescendo que houve no caso presente decreto 

de inversão do ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, 

VIII, do CDC. No caso em questão, a reclamante sustenta que a reclamada 

não atendeu à solicitação de ligação/adequação de energia elétrica em 

sua residência. Com efeito, tanto a concessionária como os usuários 

devem observar os requisitos para viabilizar a prestação do serviço de 

fornecimento de energia, em conformidade com as disposições da 

Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, mais precisamente, os arts. 

27, 31, 32, 34, 140 e 167. Comprovou a reclamante que requereu a 

ligação/adequação de energia elétrica, serviço essencial, não sendo 

atendida pela reclamada sob o argumento de impossibilidade de instalação 

de dois registros no mesmo imóvel. Por outro lado, não restou 

demonstrada a impossibilidade técnica para o fornecimento do serviço, 

conforme sustenta a reclamada, seja pela total produção de provas que 

lhe competia, seja pelos efeitos decorrentes da revelia que acima fora 

reconhecida. Demais disso, pelos ditames do art. 31 da Resolução 

Normativa n. 414/2010 da ANEEL, o prazo para a ligação/adequação do 

serviço pela reclamada era de no máximo 02 (dois) dias, sendo que a 

reclamante, até a análise e deferimento de liminar já estava há mais de 30 

(trinta) dias sem atendimento de sua solicitação à reclamada. Portanto, 

evidenciada a falha na prestação dos serviços da reclamada, e 

configurado o dever de indenizar, passo a analisar a questão doravante 

apenas em relação ao dano moral. A despeito de evidenciada a falha na 

prestação dos serviços, restando claro a existência do nexo causal entre 

a conduta da reclamada e as consequências sofridas pela reclamante na 

demora no fornecimento de energia elétrica, serviço de caráter essencial, 

entendo que se torna justa a indenização moral pleiteada, já que a mesma 

decorre de responsabilidade objetiva. Nesse sentido, já decidiu o E. 

Tribunal de Justiça deste Estado: APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO 

INJUSTIFICADO NA INSTALAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – 

PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA ENERGIA SEM CUSTO – DANO 

MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. É possível a responsabilização civil da concessionária pelo 

atraso injustificado na realização das obras de instalação da rede de 

energia elétrica, porquanto constitui falha na prestação do serviço. (TJ/MT, 

Ap 113122/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 30/09/2016). RECURSOS 

DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA, DANOS MORAIS E MATERIAIS – LIGAÇÃO DE ENERGIA 

ELETRICA EM UNIDADE CONSUMIDORA – DEMORA EXECESSIVA - 

RECONHECIDA PELA REQUERIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO – 

DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - 

ALEGADO DANO MATERIAL – CONTINUIDADE USO ENERGIA PRODUZIDA 

MOTORES DIESEL – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS 

CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A demora excessiva na ligação de 

energia elétrica em Unidade Consumidora, em evidente descumprimento 

dos prazos estabelecidos pela ANEEL, caracteriza falha na prestação de 

serviço e implica na responsabilização da fornecedora por dano moral. No 

arbitramento dos danos morais levam-se em conta as circunstâncias do 

caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a razoabilidade. Somente o dano material efetivamente 

comprovado, com a demonstração da abrangência do prejuízo é passível 

de reparação, cabendo à vítima a demonstração de quanto o seu 

patrimônio foi diminuído em razão do evento danoso, caso contrário o 

dever de indenizar resta afastado. A procedência parcial da ação implica 

em sucumbência recíproca e responsabilidade proporcional das partes em 

custas e honorários advocatícios quando o decaimento não é mínimo, 

observando-se a harmonização do caput e parágrafo único do art. 21 do 

CPC para aplicar sucumbência proporcional. (TJ/MT, Ap 151194/2014, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 27/01/2016, Publicado no DJE 02/02/2016). RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA – RESPONSABILIDADE CIVIL 

DO FORNECEDOR – OBJETIVA – PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – 

DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS – DANOS 

MORAIS – IN RE IPSA – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA 

– TERMO INICIAL PARA OS DANOS MATERIAIS – CITAÇÃO E EFETIVO 

PREJUÍZO – TERMO INICIAL PARA OS DANOS MORAIS – DATA DO 

ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A 

responsabilidade civil imposta ao fornecedor é objetiva, ou seja, não é 

necessária a comprovação da culpa, pois é adotada a teoria do risco, 

segundo a qual, o indivíduo que aufere benefícios do implemento de sua 

atividade, deve também suportar os riscos a ela inerentes. No caso 

concreto, ficou comprovado que a conduta da empresa fornecedora de 

serviços, decorrente do não cumprimento do prazo fixado para a 

conclusão dos serviços, gerou danos de ordem material e moral para a 

empresa consumidora. 2- A prova da ocorrência do dano moral 

encontra-se ínsita na própria ilicitude do ato praticado pelo agente; assim, 

provada a conduta da Recorrida, demonstrado está o dano moral, pois 

este é presumido. 3- Os juros moratórios atuam como complemento 

indenizatório da obrigação principal e, nos danos materiais, devem incidir a 

partir da citação porque a lide funda-se na relação de natureza contratual. 

4- A correção monetária serve para recompor o poder da moeda e evitar o 

locupletamento ilícito; portanto, para os danos materiais deve incidir desde 

o efetivo prejuízo, aplicando-se o INPC. 5- Os juros moratórios e a 

correção monetária dos danos morais devem incidir desde a data do 

arbitramento da indenização. (Resp. n.º 903258/RS e Enunciado n.º 362 

do STJ). (TJ/MT, Ap 119960/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/08/2012, Publicado no DJE 

22/08/2012). Nessa linha, considerando as circunstância do fato, a 

condição econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização por dano moral, reputo adequado o 

valor de R$6.000,00 (seis mil reais), suficiente para compensar o 

reclamante pela angústia experimentada, bem como para dissuadir a 

reclamada a repetir o ato ilícito, por meio da melhor gestão de seus 

departamentos administrativo e financeiro. Quanto à multa por eventual 

descumprimento de antecipação de tutela, deve ser tratada em fase de 

cumprimento de sentença, bastando neste momento apenas a 

confirmação ou não da medida liminar deferida. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para o efeito de confirmar a medida 

liminar deferida e condenar a reclamada pagar à reclamante, a título de 

danos morais, o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

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. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

SORRISO, 29 de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002594-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: ANTONIO 

DOMINGOS DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - 
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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).

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 109862 Nr: 2155-82.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FIRMINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REEDUCANDO, DR. SHARLON WILIAN 

SCHMIDT, PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS SE MANIFESTE 

ACERCA DO CALCULO D EPNA DE FL. 138.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97771 Nr: 256-83.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GRISON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTOS KOCH - 

OAB:7299-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS ALBERTO 

KOCH, para devolução dos autos nº 256-83.2013.811.0040, Protocolo 

97771, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97769 Nr: 254-16.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GRISON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:30428-PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS ALBERTO 

KOCH, para devolução dos autos nº 254-16.2013.811.0040, Protocolo 

97769, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 119484 Nr: 1143-33.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO RICARDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT

 Processo: 1143-33.2014.811.0040 Código 119484 VISTOS/KP. Da 

Readequação da pauta. Destarte, considerando a readequação de pauta 

desta Vara redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 

21/08/2018 às 17:00 horas. Com efeito, nos casos dos §1º, e §2º, do 

artigo 455, do CPC, a defesa deverá informar por completo o endereço da 

testemunha arrolada, com logradouro, número do imóvel, bairro e CEP, 

para intimação por carta com aviso de recebimento, sob pena de 

preclusão. Por oportuno, calha vincar que de acordo com o §4º, do 

art.455, do CPC, a intimação será pela via judicial quando: I - for frustrada 

a intimação prevista no § 1º deste artigo; II - sua necessidade for 

devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar no rol de 

testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou Defesa Dativa (NPJ/UNIC ou nomeado); ou; V - 

quando for uma daquelas determinadas no artigo 454, do CPC, e nos 

artigos 220 e 221, ambos do CPP. Requisite à respectiva autoridade 

superior a(s) testemunha(s) militar(es) ou do agente público pertencente a 

quaisquer dos quadros das forças de segurança pública, que atue em 

regime de escala (PRF, PM, CB, PJC, etc.) e comunique-se ao referido 

chefe de repartição sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva 

da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 do CPP, 

cumulado com o inciso III, §4º, do artigo 455, do CPC. Cumpra-se, 

providenciando-se e expedindo-se o necessário com celeridade. 

Sorriso/MT, 24 de maio de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 186007 Nr: 1704-18.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DWUDA, DBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa do 

réu Denoilson Borges da Silva a fim de apresentar suas alegações finais, 

no prazo legal.

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 032/2018/DF - Estabelecer a escala de plantão dos Juízes, 

Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça para o mês de Junho, a saber

* A Portaria nº 032/2018/DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

PORTARIA Nº 034/2018/DF - Retificar, em parte, a Portaria nº 027/2018/DF 

que estabelece a escala de plantão dos Juízes, Gestores Judiciários e 

Oficiais de Justiça para o mês de Maio, a saber:

* A Portaria nº 034/2018/DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

PORTARIA Nº 035/2018/DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei...

CONSIDERANDO a decisão do digníssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça, lançada no expediente n. 0048829-05.2018.811.0000, segundo a 

qual fora recomendado " ... aos Senhores Juízes Diretores do Foro das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso que, diante da situação concreta 

experimentada por cada Comarca, adotem as providências necessárias à 

preservação dos direitos dos usuários do sistema da Justiça, cabendo 

aos mesmos deliberarem sobre eventual suspensão dos prazos 

processuais, desde que mantido o regular expediente forense, o que 

deverá ser comunicado à Presidência e à Corregedoria-Geral da Justiça" ;

CONSIDERANDO o conteúdo do OF. OAB/MT/10ªSub nº 048/2018, dando 

conta que "A 10ª Subseção da OAB/MT participou a pouco da reunião com 

entidades de classe e o movimento paredista e a notícia é de que não 

passará nenhum caminhão tanque para fins comerciais, entre outras 

naturezas de cargas";

CONSIDERANDO, sempre, o interesse maior dos jurisdicionados.

CONSIDERANDO que eventual prejuízo provocado pelo movimento 

paredista em relação à prática de atos processuais, como audiências, 
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poderá ser alegado e provado caso a caso, diretamente ao Juízo do 

respectivo feito,

RESOLVE:

Art. 1º. SUSPENDER todos os prazos processuais, nos processos físicos 

e eletrônicos, nos dias 29 e 30 de maio de 2018 (terça e quarta feira), com 

exceção dos feitos que, pela lei, não são suspensos durante as férias e 

recesso forense.

Art. 2º. MANTER o regular expediente forense, como já determinado no 

expediente n. 0048829-05.2018 assinado pelo digníssimo Presidente do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Art. 3º. PRORROGAR os prazos processuais que se iniciam ou se 

encerram na aludida data para o primeiro dia útil subsequente 

(04.06.2018), com exceção dos feitos que, pela lei, não são suspensos 

durante as férias e recesso forense.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Corregedoria 

Geral da Justiça e à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Tangará da Serra, 29 de maio de 2017.

FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 216578 Nr: 7176-23.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO 

S/A. em face de ROSILENE FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA, ambos 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 59). 

Requer, ainda, a baixa de eventual restrição judicial.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Nos termos do art. 90 do CPC, CONDENO o autor ao pagamento das 

custas e da taxa judicial.

Não há ordem judicial de restrição do veículo nos autos. Por isso, 

INDEFIRO o pedido correlato.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações 

e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277457 Nr: 6930-56.2018.811.0055

 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 TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAREN PRISCILA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA BORGES DE MESQUITA 

- OAB:39366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda proposta por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A., em 

face de KAREN PRISCILA ROCHA, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 49). 

Requer, ainda, a baixa de eventual restrição judicial.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Nos termos do art. 90 do CPC, CONDENO o autor ao pagamento das 

custas e da taxa judicial.

Não há ordem judicial de restrição do veículo nos autos. Por isso, 

INDEFIRO o pedido correlato.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações 

e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279460 Nr: 8600-32.2018.811.0055

 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: WILSON PEREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Magno de Paula Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 'Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico da parte demandada, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, 

do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276495 Nr: 6095-68.2018.811.0055

 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: LETICIANA FABIANA COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO a liminar pretendida para DETERMINAR a 

exclusão, por ora, por parte da demandada, do nome da parte demandante 

LETICIA FABIANA COSTA DA SILVA dos órgãos restritivos de créditos 

referente ao débito em discussão nos autos, sob pena de multa diária de 

R $  3 0 0 , 0 0  ( t r e z e n t o s  r e a i s ) ,  a t é  o  l i m i t e  d e  R $ 

37.480,00.Independentemente de ser obrigação da parte demandada a 

exclusão, OFICIE-SE aos respectivos órgãos de restrição ao crédito para 

que efetuem a imediata exclusão do nome da parte demandante de seus 

cadastros no que tange ao débito em comento, sob pena de multa diária de 

R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 37.480,00.DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 12 de julho de 2018, às 15h30min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta 

Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio Centro.Não 

obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao talante do 

Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em mediação, sem 

prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma do artigo 334, § 

2º, do CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de 

resposta observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das 

partes quanto à realização da audiência de conciliação/mediação e 

insucesso da composição amigável, com a advertência grafada no artigo 

344 do CPC.Sem prejuízo das determinações anteriores, OFICIE-SE como 

requerido no item “2” de fl. 55.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276881 Nr: 6477-61.2018.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO SUL INVEST - SUL INVEST FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIO - MULTISETORIAL, PAULISTA 

BUSINESS COMERCIO, IMPORAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS 

ELÉTRICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação de fl. 69, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 dias, promover o recolhimento das custas e da taxa judiciária, bem 

como as custas de distribuição e contadoria, sob pena de extinção, 

conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276103 Nr: 5763-04.2018.811.0055

 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: ADRIANA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12 de julho de 2018, às 

16h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279312 Nr: 8528-45.2018.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA DE FATIMA NOBERTO DA COSTA 

MERLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o digno advogado da parte autora para, no prazo de 15 dias, 

subscrever a petição inicial, sob pena de extinção.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 13429 Nr: 2449-80.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSE RITZMANN, ALTAMIRO RICARDO 

DA SILVA JUNIOR, MIGUEL CARLOS RODRIGUES DE AGUIAR, MARIA 

BEATRIZ DE AGUIAR, ANA CRISTINA BANNACH DA SILVA

 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: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 376, DEFIRO o prazo de 30 (trinta) dias 

para que a parte exequente promova as diligências necessárias para o 

andamento do feito.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 215198 Nr: 6161-19.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO LUIZ FERRARINI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇAO 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:

 Posto isso, INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão do 

bloqueio em penhora. Em seguida, diante da conta bancária informada nos 

autos, a Secretaria de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do 

digno advogado e não se trate apenas de levantamento de honorários 

advocatícios, deverá certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para 

receber e dar quitação e, na hipótese de a parte exequente ser 

analfabeta, se (b) a procuração fora lavrada por instrumento público. 

Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, 

observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC. No entanto, na 

eventualidade de a procuração não satisfazer as exigências elencadas 

anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto ao débito principal, ser 

expedido em nome da própria parte. Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará 

como solicitado, observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC. Se o 

prazo transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, 

alvará em nome da própria parte. Por outro lado, na hipótese de a conta 

bancária estar em nome da parte ou de se tratar apenas de levantamento 

de honorários advocatícios, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que 

se verifique que o digno advogado subscritor do requerimento possui 

procuração juntada aos autos, o que deverá ser devidamente certificado. 

Vale esclarecer que, em havendo pedido de levantamento de honorários e 

de débito principal, cada levantamento deverá receber o tratamento que 

lhe é peculiar, com as providências necessárias, conforme acima 

delineado. Por fim, CONCLUSOS para a extinção da execução. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 170763 Nr: 12125-61.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADIO TANGARA LTDA, RULLYAN PETERSON 

SAMPAIO, VITALINO DALLA BONA, GISELLE CRISTIAN CARPENEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO QUATRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliane Caroline 

Pannebecker - OAB:OAB/PR 54647, SAMARA FAVETTI SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 23.855

 Considerando o disposto no artigo 854, § 5º, do CPC, CONVERTO o 

bloqueio de fls. 231/231-verso em penhora, sem necessidade de lavratura 

do termo, conforme documentos a seguir juntados. Posto isso, INTIMEM-SE 

as partes em litígio acerca da conversão do bloqueio em penhora. Em 

seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a Secretaria de 

Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno advogado e não 

se trate apenas de levantamento de honorários advocatícios, deverá 

certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para receber e dar 

quitação e, na hipótese de a parte exequente ser analfabeta, se (b) a 

procuração fora lavrada por instrumento público. Atendidas tais 

exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 
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artigo 450, § 3º, da CNGC. No entanto, na eventualidade de a procuração 

não satisfazer as exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de 

o alvará, quanto ao débito principal, ser expedido em nome da própria 

parte. Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, 

então, o artigo 450, § 3º, da CNGC. Se o prazo transcorrer “in albis”, 

EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, alvará em nome da própria 

parte. Por outro lado, na hipótese de a conta bancária estar em nome da 

parte ou de se tratar apenas de levantamento de honorários advocatícios, 

EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que se verifique que o digno 

advogado subscritor do requerimento possui procuração juntada aos 

autos, o que deverá ser devidamente certificado. Vale esclarecer que, em 

havendo pedido de levantamento de honorários e de débito principal, cada 

levantamento deverá receber o tratamento que lhe é peculiar, com as 

providências necessárias, conforme acima delineado. Por fim, 

CONCLUSOS para a extinção da execução. Por oportuno, uma vez que a 

parte exequente já manifestou que não deseja compor amigavelmente (fl. 

234), SUSPENDO a audiência de conciliação designada para 21 de junho 

de 2018, às 15h30min, como se vê à fl. 229-verso. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 251651 Nr: 18044-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DEFANT FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, considerando o disposto no artigo 3º, § 9º, do Decreto-lei 

911/69, fora promovido o bloqueio, pelo sistema Renajud, para constar a 

restrição de circulação, transferência e licenciamento sobre o veículo em 

questão, como requerido (fl. 50), conforme documento a seguir juntado.

No mais, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, promover o 

recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, como indicado à fl. 47, 

tal qual para retirar a carta precatória de fls. 48/48-verso, como 

consignado à fl. 49, comprovando nos autos a sua distribuição.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 231498 Nr: 20249-62.2016.811.0055

 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): SERGIO HENRIQUE LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema Infojud, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

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

sobre os documentos em questão, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 206329 Nr: 19936-38.2015.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODACIR JOSÉ DIAS CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, como se vê às fls. 47/48, “a expedição de Alvará 

para Levantamento do valor de R$ 6.251,75 (seis mil duzentos e cinquenta 

e um reais e setenta e cinco centavos) já acrescidos com os juros e 

correção monetária, alvará este a ser emitido em nome do patrono desta”.

Sucessivamente, em não sendo o entendimento deste Juízo, “uma vez que 

a justiça do Acre encontra-se de posse do sistema da empresa Telexfree, 

requer a Exibição de documentos junto aquela Comarca, onde foi 

sentenciada a Ação Civil Pública, o BackOffice da exequente, para 

convencimento deste Juízo quanto ao valor liquidando.”

Pois bem.

De início, diante do teor da certidão de fl. 40, DECRETO a revelia da parte 

demandada, nos termos do art. 344 do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos.

Dessa feita, ao menos no momento, não se depara com elementos de 

convicção acerca das alegações da parte demandante.

 Isso porque, tanto não há prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos, que fora necessário o encaminhamento de ofício para o 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato da 

conta existente no CPF/nome do autor.

Depois, não houve o encerramento da liquidação, com a apuração de 

eventual valor a ser levantado pela parte autora, como pleiteado. A 

liquidação é pressuposto essencial e indispensável para o início do 

processo de execução.

Diante do exposto, REITERE-SE o ofício de fl. 41.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263142 Nr: 27058-34.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERSENY PEREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, como se vê às fls. 49/50, “a expedição de Alvará 

para Levantamento do valor de R$ 6.206,47 (seis mil duzentos e seis reais 

e quarenta e sete centavos) já acrescidos com os juros e correção 

monetária, alvará este a ser emitido em nome do patrono desta”.

Sucessivamente, em não sendo o entendimento deste Juízo, “uma vez que 

a justiça do Acre encontra-se de posse do sistema da empresa Telexfree, 

requer a Exibição de documentos junto aquela Comarca, onde foi 

sentenciada a Ação Civil Pública, o BackOffice da exequente, para 

convencimento deste Juízo quanto ao valor liquidando.”

Pois bem.

De início, é preciso consignar que, no vertente caso, sequer consta dos 

autos que a parte demandada fora devidamente citada.

Logo, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara se a parte demandada fora citada 

e se apresentou resposta no prazo assinalado.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256166 Nr: 21536-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI ANJO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, como se vê às fls. 47/48, “a expedição de Alvará 

para Levantamento do valor de R$ 7.038,42 (sete mil e trinta e oito reais e 

quarenta e dois centavos) já acrescidos com os juros e correção 
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monetária, alvará este a ser emitido em nome do patrono desta”.

Sucessivamente, em não sendo o entendimento deste Juízo, “uma vez que 

a justiça do Acre encontra-se de posse do sistema da empresa Telexfree, 

requer a Exibição de documentos junto aquela Comarca, onde foi 

sentenciada a Ação Civil Pública, o BackOffice da exequente, para 

convencimento deste Juízo quanto ao valor liquidando.”

Pois bem.

De início, diante do teor da certidão de fl. 43, DECRETO a revelia da parte 

demandada, nos termos do art. 344 do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos.

Dessa feita, ao menos no momento, não se depara com elementos de 

convicção acerca das alegações da parte demandante.

 Isso porque, tanto não há prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos, que fora necessário o encaminhamento de ofício para o 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato da 

conta existente no CPF/nome do autor.

Depois, não houve o encerramento da liquidação, com a apuração de 

eventual valor a ser levantado pela parte autora, como pleiteado. A 

liquidação é pressuposto essencial e indispensável para o início do 

processo de execução.

Diante do exposto, REITERE-SE o ofício de fl. 44.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256475 Nr: 21833-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, como se vê às fls. 47/48, “a expedição de Alvará 

para Levantamento do valor de R$ 6.251,75 (seis mil duzentos e cinquenta 

e um reais e setenta e cinco centavos) já acrescidos com os juros e 

correção monetária, alvará este a ser emitido em nome do patrono desta”.

Sucessivamente, em não sendo o entendimento deste Juízo, “uma vez que 

a justiça do Acre encontra-se de posse do sistema da empresa Telexfree, 

requer a Exibição de documentos junto aquela Comarca, onde foi 

sentenciada a Ação Civil Pública, o BackOffice da exequente, para 

convencimento deste Juízo quanto ao valor liquidando.”

Pois bem.

De início, diante do teor da certidão de fl. 40, DECRETO a revelia da parte 

demandada, nos termos do art. 344 do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos.

Dessa feita, ao menos no momento, não se depara com elementos de 

convicção acerca das alegações da parte demandante.

 Isso porque, tanto não há prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos, que fora necessário o encaminhamento de ofício para o 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato da 

conta existente no CPF/nome do autor.

Depois, não houve o encerramento da liquidação, com a apuração de 

eventual valor a ser levantado pela parte autora, como pleiteado. A 

liquidação é pressuposto essencial e indispensável para o início do 

processo de execução.

Diante do exposto, REITERE-SE o ofício de fl. 41.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257136 Nr: 22399-79.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZELI CAMACHO COLTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, como se vê às fls. 46/47, “a expedição de Alvará 

para Levantamento do valor de R$ 18.656,22 (dezoito mil seiscentos e 

cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos) já acrescidos com os juros 

e correção monetária, alvará este a ser emitido em nome do patrono 

desta”.

Sucessivamente, em não sendo o entendimento deste Juízo, “uma vez que 

a justiça do Acre encontra-se de posse do sistema da empresa Telexfree, 

requer a Exibição de documentos junto aquela Comarca, onde foi 

sentenciada a Ação Civil Pública, o BackOffice da exequente, para 

convencimento deste Juízo quanto ao valor liquidando.”

Pois bem.

De início, diante do teor da certidão de fl. 41, DECRETO a revelia da parte 

demandada, nos termos do art. 344 do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos.

Dessa feita, ao menos no momento, não se depara com elementos de 

convicção acerca das alegações da parte demandante.

 Isso porque, tanto não há prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos, que fora necessário o encaminhamento de ofício para o 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato da 

conta existente no CPF/nome do autor.

Depois, não houve o encerramento da liquidação, com a apuração de 

eventual valor a ser levantado pela parte autora, como pleiteado. A 

liquidação é pressuposto essencial e indispensável para o início do 

processo de execução.

Diante do exposto, REITERE-SE o ofício de fl. 43.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257654 Nr: 22916-84.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA DE OLIVIERA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, como se vê à fl. 51, seja decretada a revelia da 

parte demandada, tal qual “produzam-se os efeitos do art. 344 do CPC/15, 

condenando a Requerida a devolução do importe de R$ R$ 6307,56 (seis 

mil trezentos e sete reais e cinquenta e seis centavos)devidamente 

atualizado e sujeito a juros legais, tudo conforme sentença transitada em 

julgado do Poder Judiciário do Estado do Acre constante nos autos e com 

a fixação dos honorários advocatícios, na forma da lei”.

Pois bem.

De início, diante do teor da certidão de fl. 45, DECRETO a revelia da parte 

demandada, nos termos do art. 344 do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos.

Dessa feita, ao menos no momento, não se depara com elementos de 

convicção acerca das alegações da parte demandante.

 Isso porque, tanto não há prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos, que fora necessário o encaminhamento de ofício para o 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato da 

conta existente no CPF/nome do autor.

 Diante do exposto, REITERE-SE o ofício de fl. 46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257923 Nr: 23142-89.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 
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C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, como se vê às fls. 47/48, “a expedição de Alvará 

para Levantamento do valor de R$ 56.265,74 (cinquenta e seis mil 

duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) já 

acrescidos com os juros e correção monetária, alvará este a ser emitido 

em nome do patrono desta”.

Sucessivamente, em não sendo o entendimento deste Juízo, “uma vez que 

a justiça do Acre encontra-se de posse do sistema da empresa Telexfree, 

requer a Exibição de documentos junto aquela Comarca, onde foi 

sentenciada a Ação Civil Pública, o BackOffice da exequente, para 

convencimento deste Juízo quanto ao valor liquidando.”

Pois bem.

De início, diante do teor da certidão de fl. 43, DECRETO a revelia da parte 

demandada, nos termos do art. 344 do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos.

Dessa feita, ao menos no momento, não se depara com elementos de 

convicção acerca das alegações da parte demandante.

 Isso porque, tanto não há prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos, que fora necessário o encaminhamento de ofício para o 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato da 

conta existente no CPF/nome do autor.

Depois, não houve o encerramento da liquidação, com a apuração de 

eventual valor a ser levantado pela parte autora, como pleiteado. A 

liquidação é pressuposto essencial e indispensável para o início do 

processo de execução.

Diante do exposto, REITERE-SE o ofício de fl. 40.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279890 Nr: 8917-30.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO-MT, TURIS 

TRANSPORTES- TRANSPORTE RODOVIARIO CANTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FRANCISCO DE SOUZA, CECÍLIA REIS 

DA SILVA, SILVANA REIS DA SILVA, CIRLEI VIEIRA DE SOUZA, 

CRISTIANE REIS DA SILVA, LUIZ CARLOS REIS DA SILVA, LEANDRO 

FRANCISCO DE SOUZA, MARIA JOSE VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDORAL ROMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:4465-B/MT, LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B, MARISTELA FÁTIMA MORIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5408/MT, RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARÃES JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 20.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT, WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 Vistos.

Trata-se de ação rescisória, na qual fora delegada a competência para a 

instrução processual, na forma do artigo 972 do CPC.

 Dessa feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

04.07.2018, às 15h30min, sendo que o rol de testemunhas deverá ser 

apresentado no prazo de 15 dias, contados da publicação do vertente ato 

judicial.

Na forma do artigo 455 do CPC, a intimação das testemunhas ficará a 

cargo das partes.

Na intimação das partes para prestarem depoimento pessoal constará a 

advertência da pena de confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 

385 do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 143499 Nr: 3027-23.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMO ROBERTO GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPER CONSTRUÇÕES LTDA, VERONIL 

BATISTA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13326/MT, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:13754-A/MT, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 765, 

diante da certidão de fl. 766, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte exequente 

para, no prazo de quinze dias, apresentar o cálculo atualizado da dívida, 

com a incidência da multa e dos honorários advocatícios, ambos de 10%, 

fixados pela decisão de fls. 757/758, pugnando o que entender de direito 

para o andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141625 Nr: 959-03.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS MARTINS DE MATOS NETO, 

LUPERCIO LUIS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - 

OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, item 7.5.2 e artigo 1.218, 

§ 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.: 156301 Nr: 4912-38.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPL DO BRASIL COMERCIO IMP. EXP. DE INSUMOS 

AGROPECUÁRIOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, APARECIDO DE 

LIRA RAMOS, CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR, EUGENIO SGOBI NETO, 

CLAITON DA SILVA PEREIRA, MARIA FRANCISCA FERRO DE RAMOS, 

GILNEI LUIS RIZZARDI, MILENA KRAINOVIC RIZZARDI, ROSECLER 

GOULART PEREIRA, ADRIANA MARIA SILVA CAVICCHIOLI SGOBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT, JULIO CRISTIAN LAURE - OAB:OAB/SP-155.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante das certidões de fls. 

260/261, 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, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 122733 Nr: 1793-74.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ADRIANO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

NINFA GUERRA MUNIZ, SALVADOR PEREIRA GUERRA FILHO, ERENIR 

NUNES GUERRA, ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foram citadas as requeridas NINFA GUERRA MUNIZ 
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(fl. 153), MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ (fl. 157), MARIA APARECIDA 

GUERRA MARQUES (fl. 157) e ERENIR NUNES GUERRA (fl. 163). 

Entretanto, restou negativa a citação de Salvador Guerra Filho (fl. 163). 

Desta forma, ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 

163 e em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao 

setor de matéria de imprensa para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 103689 Nr: 2486-29.2008.811.0055

 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: DDS, Maria Jessi Bassani Dávila Straliotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

NINFA GUERRA MUNIZ, SALVADOR PEREIRA GUERRA FILHO, ERENIR 

NUNES GUERRA, ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl. 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121489 Nr: 611-53.2010.811.0055

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

 PARTE AUTORA: JOSE ELIAS FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

NINFA GUERRA MUNIZ, SALVADOR PEREIRA GUERRA FILHO, ERENIR 

NUNES GUERRA, ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foram citados as requeridas NINFA GUERRA MUNIZ 

(fl. 166), MARIA HELENA GUERRA ESTEVES (fl. 170) e MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES (fl. 170). Entretanto, restou negativa a 

citação de Salvador Guerra Filho e Erenir Nunes Guerras e Espólios de 

Salvador Pereira Guerra e Aparecida Pereira Guerra (fl. 177-verso). Desta 

forma, ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 

177-verso e em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao 

setor de matéria de imprensa para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 17372 Nr: 3955-57.2001.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DEMETRIO FACCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Vistos.

Muito embora já tenha sido procedida pesquisa no sistema Infojud (fls. 

187/189), não se vê razão para não se promover nova pesquisa, como 

requerido às fls. 219/220. Contudo, a aludida pesquisa fora realizada 

apenas no que toca às declarações referentes ao ano de 2017 e 2018, 

haja vista já constar nos autos àquelas referentes aos anos de 2014, 

2015 e 2016.

Dessa feita, fora procedida pesquisa, como requerido, no sistema Infojud, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

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

sobre os documentos em questão, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263203 Nr: 27104-23.2017.811.0055

 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: WILKER CHRISTI CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O vertente procedimento tem por fim cumprir o artigo 22, inciso II, alínea 

“c”, da Lei 11.101/2005.

Dessa feita, tem como propósito autuar os relatórios mensais das 

atividades da recuperanda, que são apresentadas pelo Administrador 

Judicial.

Posto isso, DESENTRANHEM-SE a petição de fl. 66, com os documentos 

de fls. 67/93, juntando-os aos Autos n. 24707-88.2017.811.0055 – Código: 

259850, onde estão sendo autuadas as contas demonstrativas mensais 

da recuperanda, na forma do artigo 52, inciso IV, da Lei 11.101/2005.

No mais, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara se os credores foram 

cientificados, conforme disposto no ato judicial de fl. 56.

Ainda, conforme o ato judicial de fl. 56, AO MPE.

Inclusive, para aclarar o procedimento a ser seguido, o “Parquet” deverá 

ser cientificados dos relatórios mensais carreados.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 25346 Nr: 1400-62.2004.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMINOVA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY WALMOR SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCO DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:3350/MS, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - 

OAB:6797/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Muito embora já tenha sido procedida pesquisa no sistema Infojud (fls. 

352/355), não se vê razão para não se promover nova pesquisa, como 

requerido à fl. 365, haja vista a parte exequente ter requerido a exibição 

das declarações de imposto de renda dos últimos cinco anos, inclusive, no 

que tange ao ano vigente.

Dessa feita, foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema 

Infojud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende 

outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, 

inciso LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, a pesquisa em questão fora realizada apenas no que toca às 

declarações referentes aos anos de 2014 e 2018, haja vista já constar 

nos autos aquelas referentes aos demais anos (2015, 2016 e 2017).

Contudo, não se localizou patrimônio.

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

sobre a aludida pesquisa.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 18032 Nr: 378-37.2002.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DEMETRIO FACCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840/MT, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elodia Maria F. Sanches - 

OAB:142711, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Vistos.

Foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema Infojud, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

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

sobre os documentos em questão, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 21521 Nr: 697-68.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU BASEGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

EXPEÇA-SE alvará em favor da parte exequente dos valores depositados 

nos autos (fl. 258-verso), exatamente como requerido à fl. 264, 

cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNCG.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 259850 Nr: 24707-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRARE & FRARE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O pleito de fls. 170/171 será apreciado nos autos principais.

No mais, PROSSIGA-SE como definido no despacho de fl. 144.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 54627 Nr: 4224-23.2006.811.0055

 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: FRARE & FRARE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIMEM-SE os credores para, no prazo de 05 dias, manifestarem sobre o 

pleito de fls. 1.241/1.242.

Após, INTIME-SE o administrador judicial para igual propósito, também no 

prazo de 05 dias.

Por fim, AO MPE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 236487 Nr: 3261-29.2017.811.0055

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MOC, TODR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FWCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE 

o pedido consubstanciado na presente ação de alimentos, para condenar 

Franklyn Wesley Correia Costa, já qualificado nos autos, a pagar a quantia 

de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, valor atualmente 

equivalente a R$ 477,00 (quatrocentos setenta e sete reais) a título de 

alimentos em favor de Matheus Oliveira Costa, além de 50% (cinquenta por 

cento) das despesas extraordinárias.A pensão alimentícia deverá ser 

descontada em folha de pagamento, conforme já determinado nos 

autos.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, 

contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita.Proceda a 

Sra. Gestora Judiciária com o necessário para o levantamento dos valores 

depositados judicialmente.Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito, 

com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276521 Nr: 6121-66.2018.811.0055

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EVSD, KOPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA 

- OAB:20018/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos 

do art. 319, do CPC.2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, 

inc. II).3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).4. Apesar 

de a parte autora requerer alimentos provisórios no valor de R$ 954,00 

(quinhentos reais) verifico que não há nos autos, a comprovação de 

necessidade da criança, assim tendo em vista o trinômio 

necessidade-possiblidade-proporcionalidade, ARBITRO alimentos 

provisórios no valor de 70% (setenta por cento) do salário mínimo, 

equivalente a R$ 667,80 (seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta 

centavos), a ser pago mensalmente pelo requerido, à representante da 

criança Sra. Keila Ozana Pereira da Silva, mediante desconto em folha de 

pagamento.5. Para tanto, OFICIE-SE às empresas Security Segurança 

LTDA e KONNTE – Segurança e Vigilância, para que, procedam com o 

desconto mensal do salário percebido pelo requerido Danilo Batista Dekert, 

a título de alimentos em favor da filha Emilly Victória Silva Dekert no valor 

de 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, que 

corresponde atualmente a R$ 333,90 (trezentos e trinta e três reais e 

noventa centavos), depositando na conta bancária da representante legal 

da criança Sra. Keila Ozana Pereira da Silva, Caixa Econômica Federal, 

agência 2086, op. 013, conta 000.000.047326-6.5. Designe-se data para 

realização da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência 

constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.6. Cite-se a parte 

requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 2º do CPC), 

sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276520 Nr: 6119-96.2018.811.0055

 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: HERLAN DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENNIFER DA COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO:I - INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendido pelo 
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requerente concernente a dissolução de união estável com a consequente 

averbação ao Cartório de Registro Civil.II - Designe-se data para 

realização da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência 

constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.III. Cite-se a parte 

requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º 

do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo 

a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do 

pedido de cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil.IV – Intime-se a equipe técnica 

deste Juízo, na pessoa da psicóloga, Sra. Valéria Clementina Martinazzo e 

assistente social, Sra. Angela Raquel dos Santos, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda com a realização de estudo psicossocial na 

residência da parte autora, a fim de verificar a viabilidade de guarda 

compartilhada, emitindo parecer acerca do locus de residência e período 

de convivência, juntando aos autos relatório em data anterior a audiência 

de conciliação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 209564 Nr: 1701-86.2016.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRAB, AADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 3.659-A

 Vistos.

Em atenção ao petitório de fls. 45/46 vejo que merece acolhimento, deste 

modo, proceda-se com a juntada do comprovante de remoção de 

restrição.

Após, proceda-se com o retorno dos autos ao arquivo.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275492 Nr: 5368-12.2018.811.0055

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIANE IZUMMY 

TAMAYOCE - OAB:19950/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendido pelo 

requerente, ante a ausência do preenchimento dos requisitos da tutela de 

urgência, previstos no art. 300 do CPC, para tanto, dando prosseguimento 

ao feito, determino:I - Designe-se data para realização da audiência de 

mediação e conciliação, conforme pauta de audiência constante no 

Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca.II - Cite-se a parte requerida (CPC, 

art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que 

compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), 

sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo 

a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do 

pedido de cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278603 Nr: 7915-25.2018.811.0055

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR BRUM DE MATTOS 

- OAB:16.156-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319 do CPC.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

5. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º, do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º, do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279206 Nr: 8404-62.2018.811.0055

 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: JRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 320 do CPC, tendo em vista que o referido dispositivo 

legal exige que a petição inicial seja instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. A doutrina costuma referir-se a tais 

documentos como aqueles sem os quais não há como fazer prova do 

alegado pelo autor, tratando-os, em última análise, como casos de “prova 

legal”.

 Posto isso, INTIME-SE o procurador do requerente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial, devendo aportar aos autos a 

certidão de casamento das partes, sob pena de indeferimento desta e/ou 

cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 

290, ambos do Código de Processo Civil.

Após venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279034 Nr: 8248-74.2018.811.0055

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TGBD, NMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. Apesar de a parte autora requerer alimentos provisórios no valor de R$ 

575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) verifico que não há nos autos, 

a demonstração da remuneração do requerido, assim tendo em vista o 

trinômio necessidade-possiblidade-proporcionalidade, ARBITRO alimentos 

provisórios no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, 

equivalente a R$ 477,00 (quatrocentos setenta e sete reais), a ser pago 

mensalmente pelo requerido, mediante desconto em folha de pagamento, à 

representante da criança Sra. Nelice Maria Benta, Caixa Econômica 

Federal, agência 1142, op. 013, conta poupança 00032415-6, a partir da 

citação.

5. OFICIE-SE a empresa MARFRIG GLOBAL FOODS S. A., para que, 

proceda com o desconto mensal do salário percebido pelo requerido 

Sergio Fernando Alves Damasceno, a título de alimentos em favor da filha 

Tauanny Grazieli Benta Damasceno, o valor de 50% (cinquenta por cento) 

do salário mínimo, equivalente a R$ 477,00 (quatrocentos setenta e sete 

reais), depositando na conta bancária acima mencionada.

6. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

7. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

8. Caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas da lei de alimentos, desta forma, venham-me os autos 

conclusos para designação de conciliação, instrução e julgamento.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278308 Nr: 7647-68.2018.811.0055

 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: JHM, SCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRBDA

 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:

 Posto isso:I – Defiro os benefícios da justiça gratuita.II - ARBITRO 

alimentos provisórios em favor do filho equivalente a 01 (um) salário 

mínimo, correspondente ao valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e 

quatro reais), a ser pago mensalmente pelo requerido por meio de deposito 

bancário à genitora da criança Sra. Suelem Cristina Mattos, Banco do 

Brasil, Agência 1321-8, Conta 53.298-3.III – DESIGNE-SE data para 

realização da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência 

constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.VI - Cite-se a parte 

requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 2º do CPC), 

sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º, do CPC).V - caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo 

a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do 

pedido de cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277190 Nr: 6717-50.2018.811.0055

 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: MIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA 

- OAB:20018/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a emenda da petição inicial.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

5. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272024 Nr: 2710-15.2018.811.0055

 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: WLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a emenda da inicial.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. ARBITRO alimentos provisórios no patamar de 79,03% (setenta e nove 
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vírgula três por cento) do salário mínimo, equivalente a R$ 754,00 

(setecentos e cinquenta e quatro reais), a ser pago mensalmente pelo 

requerente à representante da criança.

 5. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

6. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

7. Caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279203 Nr: 8398-55.2018.811.0055

 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: TCDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que em consulta ao Sistema Apolo este Juízo constatou a 

existência de ação em trâmite com as mesmas partes, a mesma causa de 

pedir e o mesmo pedido, todavia, atenta ao que dispõe o art. 10 do CPC, 

intime-se o procurador da parte autora para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278602 Nr: 7913-55.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWNDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos verifico que a petição inicial não preencheu os 

requisitos estabelecidos nos artigos 749 do CPC, in verbis:

Art. 749. 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 os atos da vida civil, bem como o momento em 

que a incapacidade se revelou.

Desse modo, intime-se a parte autora por intermédio de seu procurador 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, indicando 

o momento em que se revelou a incapacidade do interditando, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274751 Nr: 4785-27.2018.811.0055

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VMC, JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENY DE ARRUDA RIBEIRO 

DE JESUS FERREIRA - OAB:14108/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I – Defiro os benefícios da justiça gratuita.II - ARBITRO 

alimentos provisórios em favor da criança Vitória Moreira Cruz equivalente 

a 15% (quinze por cento) dos rendimentos do requerido (fl. 28), 

correspondente ao valor de R$ 1.179,00 (mil cento e setenta e nove 

reais), a ser pago mensalmente pelo requerido, mediante desconto em 

folha de pagamento.III – OFICIE-SE à SAD – Secretaria de Administração 

do Estado de Mato Grosso, para que, proceda com o desconto mensal do 

salário percebido pelo requerido Marcos Aurelio da Cruz, a título de 

alimentos em favor da filha Vitória Moreira Cruz, o valor de 15% (quinze 

por cento) dos rendimentos, que corresponde atualmente a R$ 1.179,00 

(mil cento e setenta e nove reais), depositando na conta bancária da 

representante legal da criança Sra. Jandira Moreira da Silva, Caixa 

Econômica Federal, agência 2086, op. 013, conta poupança 

00018661-5.IV – DESIGNE-SE data para realização da audiência de 

conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.V – Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à 

audiência de conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado 

deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas 

os dados necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do 

autor ou do requerido na audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar 

acompanhadas de advogado/defensor público (art. 695, § 4º, do CPC).VI

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279047 Nr: 8266-95.2018.811.0055

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LBDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21474/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência à titulo de alimentos gravídicos no 

patamar de 42% (quarenta e dois por cento) do salário mínimo, equivalente 

a R$ 400,00 (quatrocentos reais), além de 50% das despesas 

extraordinárias da criança após seu nascimento, a ser pago mensalmente 

pelo requerido, através de depósito bancário na conta da representante 

legal da menor, qual seja Sra. Ludimila Bett Della Justina, Banco do Brasil, 

Agência 3669-2, Conta corrente 12.570-9, a partir da citação.Designe-se 

data para realização da audiência de conciliação, conforme pauta de 

audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.Cite-se a 

parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 2º do 

CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada da autora ou do requerido na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) 

que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) Caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas da lei 

de alimentos, desta forma, venham-me os autos conclusos para 

designação de conciliação, instrução e julgamento.Ciência ao Ministério 
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Público.Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279202 Nr: 8396-85.2018.811.0055

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IPDA, AJAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319, inc. V, do CPC, pois à ação foi atribuído o valor da 

causa de forma incorreta.

Com efeito, estabelece o art. 292, inc. III, do CPC, que: “O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) na ação de 

alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor.”

 Posto isso, intime-se o procurador da parte requerente, para que emende 

a petição inicial e atribua a causa seu correto valor, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 206246 Nr: 19873-13.2015.811.0055

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDVALDO LOURENTINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu Fernandes - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que este juízo determinou a intimação 

pessoal da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

In casu, vejo que o requerente, devidamente intimado (fl. 41-v), não 

manifestou interesse no prosseguimento do feito (fl. 42), o que inviabiliza o 

prosseguimento dos autos.

Deste modo, a extinção é medida que se impõe.

É certo que à parte interessada cabe promover o andamento do processo, 

promovendo os atos e diligências que lhe competirem, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, II e III, do CPC, in verbis:

 “Art. 485. 0 juiz não resolverá o mérito quando:

I - …;

Il - quando ficar parado durante mais de um ano por negligência das 

partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte requerente, JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser este beneficiário 

da justiça gratuita.

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

 Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266532 Nr: 29508-47.2017.811.0055

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KARC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉLCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:11068-b, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:11006 - 

b

 Vistos.

 Considerando a justificativa da ausência da parte autora em audiência de 

conciliação (fls. 88/89), DESIGNE-SE data para a realização da audiência 

de conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.

 Caso não haja acordo entre as partes na audiência de conciliação, 

INTIME-SE a parte autora, através de seu procurador, para manifestar 

interesse na conversão da ação em alimentos definitivos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 162433 Nr: 13811-25.2013.811.0055

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECMN, NAYARA FERNANDA ALVES MALINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR FRANCISCO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 Vistos.

Em análise ao petitório de fl. 48, vejo que razão assiste a nobre Defensoria 

Pública, deste modo, OFICIE-SE ao Auto Posto Mídia, esclarecendo que o 

valor a ser descontado em folha de pagamento do requerido, a título de 

alimentos em favor da filha Eloáh Cristininy Malinski Nunes é o valor de 

34,53% (trinta e quatro vírgula cinquenta e três por cento) do salário 

mínimo vigente, que corresponde atualmente a R$ 330,00 (trezentos e 

trinta reais), depositando na conta bancária da representante legal da 

criança Sra. Nayara Fernanda Alves Malinski, Banco Bradesco, agência 

1249-1, conta corrente 03221-2

No mais, intime-se pessoalmente a parte autora, para que proceda com a 

devolução do valor descontado indevidamente da folha de pagamento do 

requerido, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, abro a Defensoria Pública, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito.

Não havendo requerimentos, proceda-se ao retorno dos autos ao arquivo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276377 Nr: 5998-68.2018.811.0055

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TGM, JPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos 

do art. 319, do CPC.2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, 

inc. II).3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).4. Apesar 

de a parte autora requerer alimentos provisórios no valor de R$ 1.400,00 

(mil e quatrocentos reais) verifico que não há nos autos, a demonstração 

da remuneração do requerido, assim tendo em vista o trinômio 

necessidade-possiblidade-proporcionalidade, ARBITRO alimentos 

provisórios no valor de 01 (um) salário mínimo, equivalente a R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais), a ser pago mensalmente pelo 

requerido à representante da criança Sra. Josiane Pietsh Grudzinski, 

Banco Santander, agência 3466, conta 01091965-8, a partir da citação.5. 

Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.6. 

Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 

2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 
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seguintes observações:a) conterá apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) 

que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).7. Caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279204 Nr: 8400-25.2018.811.0055

 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: EDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319, inc. V, do CPC, pois à ação foi atribuído o valor da 

causa de forma incorreta.

Com efeito, estabelece o art. 291, do CPC, que: “A toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”.

 Assim, mesmo considerando que as ações de estado da pessoa, tem 

valor inestimável, havendo partilha de bens, entendo que as custas devem 

incidir sobre o valor destes.

Na esteira desse entendimento, vale colacionar os seguintes precedentes 

da jurisprudência, in verbis:

“A Ação de divórcio é de valor inestimável, por se tratar de estado da 

pessoa, ainda que existam bens a partilhar e que as custas incidam sobre 

o valor destes.” (Ac. 1ª Câm. Civ. Do TJSP, na Ap. Civ. 22.248, RT 

574/113).

“Embora a ação de dissolução de sociedade de fato entre concubinos não 

tenha conteúdo econômico imediato, pois só após a partilha de acervo 

societário a imediatidade se dará, o autor não tem o arbítrio de atribuir a ela 

um valor ínfimo. Há de fazê-lo levando em conta o direito material que lhe 

serve de alicerce, ainda que por estimativa – art. 258 do CPC”. (Ac. 2ª 

Câm. Do TJRJ. No AI 1363/88, j. 24.02-89, COAD 45.398).

 Assim sendo, intime-se o procurador da parte requerente, para que 

emende a petição inicial e atribua a causa seu correto valor, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276378 Nr: 6000-38.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDF, PEJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processe-se em Segredo de Justiça.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer 

tempo.

Recebo a emenda a petição inicial de fls. 04/14.

Abro vista ao Ministério Público, para querendo manifestar-se, após 

venham-me os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 258717 Nr: 23820-07.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI BIGATON DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AUTO PEÇAS E MECANICA NOVA 

ESPERANÇA LTDA, EUNICE DALCOL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, DEBORAH BARBOSA CAMACHO - OAB:11335/MT, 

RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 Certifico que, haja vista a devolução da correspondência de fl. 56, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 5.2.4, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para se manifestar, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 182384 Nr: 198-64.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO SANTANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IRMAOS CORAGEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Certifico que, estando regularizados os polos ativo e passivo, intimo a 

executada para efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 4.855,24 

(quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro 

centavos), no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280054 Nr: 9027-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.NOVA MUTUM-MT, TONELLO MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON REFATTI ME, CRISTIANE FERNANDA 

THOBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:MT/7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 10, a exequente não 

comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 146,52 

(cento e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), da taxa 

judiciária no valor de R$ 44,31 (quarenta e quatro reais e trinta e um 

centavos), ambos a serem recolhidos através de guia ao FUNAJURIS, 

Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o exequente 

para regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158103 Nr: 6699-05.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA PINHEIRO MARTINS SILVEIRA, 

PATRICIA PINHEIRO MARTINS SILVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MARLON TRAMONTINA CRUZ URTOZINI - 
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OAB:203963/SP, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 Autos nº: 158103.

 Vistos,

 Defiro a busca de veículos em nome da parte Executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte Executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja a parte Executada localizada para ser intimada da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo a busca inexitosa, fica a parte Exequente desde já advertida de 

que o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD 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, 24 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221206 Nr: 11061-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE CARNES TANGARÁ LTDA ME, 

ZUBEIDE BERTA, WALDIR BERTA, KATIA BERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU TAMANHO - 

OAB:5.827

 Autos nº: 221206.

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco 

do Brasil S/A em face de Casa de Carnes Tangará Ltda Me, Zubeide 

Berta, Waldir Berta e Katia Berta, objetivando o recebimento da importância 

de R$ 197.634,36, sendo que, realizados vários atos processuais, foi 

realizada a penhora de um imóvel.

 Em razão disso, a parte executada manifestou às fls. 79/85, no sentido de 

que o imóvel penhorado, por se tratar de imóvel residencial próprio da 

entidade familiar, é impenhorável nos termos da Lei nº 8.009/90.

 Instado a se manifestar, a parte exequente se insurgiu quanto à alegação 

de impenhorabilidade sustentando que os executados não comprovaram 

que o imóvel é de fato bem de família.

Por fim, pugnou pela manutenção da penhora efetuada nos presentes 

autos, requerendo a designação de hasta pública.

 É o necessário à análise e decisão.

 Pois bem. Consigno que o art. 1º da Lei nº 8.009/90 dispõe o seguinte:

“Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é 

impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, 

fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou 

pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo 

nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual 

se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer 

natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou 

móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.”

O art. 5º da referida lei, por sua vez, dispõe o seguinte:

“Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, 

considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela 

entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser 

possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a 

impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido 

registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do 

Código Civil”

 Pois bem, analisando os autos, verifico que a pretensão deduzida pela 

parte executada não merece ser acolhida.

 Isso porque, o ônus da prova quanto ao preenchimento dos pressupostos 

da impenhorabilidade compete à parte devedora, o que, no caso, não foi 

demonstrado satisfatoriamente, haja vista que sequer juntou qualquer 

documento. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. O art. 1º, da Lei 

nº 8.009/90 garante a impenhorabilidade do bem de família, cabendo à 

parte demonstrar que o imóvel constrito abriga a entidade familiar. No caso 

em exame, o agravado logrou fazer tal demonstração, devendo ser 

mantida a decisão que determinou a desconstituição da penhora. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70059924332, Vigésima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, 

Julgado em 03/06/2014) (Original sem grifo)

 Portanto, entendo que deve ser indeferido o pedido de impenhorabilidade, 

uma vez que não há comprovação nos autos de que o imóvel sobre o qual 

recaiu a penhora está exclusivamente destinado à residência do 

executado e de sua família, devendo a penhora ser efetivada. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

PENHORA RECAINTE SOBRE BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NA LEI Nº 8.009/90 

– RECURSO PROVIDO. Se devedor não comprova que o imóvel sobre o 

qual recaiu a penhora está exclusivamente destinado à residência e 

constituição de sua entidade familiar, ou que se trata de único bem de seu 

domínio, a teor do disposto na Lei nº 8.009/90, a penhora poderá ser 

efetivada.” (AI 86554/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 

07/04/2017)

 Por outro lado, verifico que a parte executada alegou excesso de 

penhora sustentando que o valor do débito atinge a importância de R$ 

221.250,00 já inclusos custas processuais e honorários advocatícios e o 

imóvel penhorado avaliado em R$ 480.000,00.

 Todavia, entendo que embora a execução deva se processar de forma 

menos gravosa ao devedor, é sabido que o País passa por um momento 

de intensa crise, de modo que o preço sugerido na avaliação pode não ser 

alcançado no primeiro leilão, sendo que a arrematação em segundo leilão 

pode ocorrer por lance que alcance 50% do valor da avaliação (R$ 

240.000,00), que não é considerado preço vil, de modo que não há razão 

para a redução da penhora. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DE IMÓVEL RURAL 

- ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA - INOCORRÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO. Não há que se falar em excesso de penhora e receio de 

prejuízo ao executado, quando o valor do débito atualizado, acrescido de 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios se aproximam 

do valor do bem penhorado, devendo ainda ser considerado que eventual 

arrematação pode se dar por até 60% do valor do bem, que não é 

considerado preço vil, além de que, eventual saldo remanescente da 

arrematação do bem, será revertido ao executado. (AI 23474/2014, DR. 

ALBERTO PAMPADO NETO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/05/2014, Publicado no DJE 02/06/2014)

 Ademais, não há que se falar em prejuízo, tendo em vista que eventual 

diferença entre o lance e o valor débito será revertida em favor do 

executado.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de impenhorabilidade e excesso de 

penhora formulado às fls. 79/85.

 Por conseguinte, determino que seja realizada a alienação do bem 

penhorado, sendo que, para tanto, com fundamento no art. 879, inciso I, 

do novo Código de Processo Civil, nomeio o leiloeiro credenciado José 

Pedro Araujo (Registro JUCEMAT n.º 25) e/ou Wellington Martins Araujo 

(Registro JUCEMAT n.º 17), da empresa Araujo Leilões, com endereço na 

Rua Custodio de Melo, n.º 630, Cidade Alta, Cuiabá-MT, CEP 78.068-340, 

telefone: (65) 99997-1717, e-mail: araujoleiloes@gmail.com.

 Em respeito ao disposto no § 1º do art. 880 do Código de Processo Civil, 
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estabeleço as seguintes condições para a concretização da alienação, as 

quais deverão ser observadas tanto na realizada por iniciativa do 

exequente quanto por leiloeiro credenciado:

a) A alienação poderá ocorrer, a critério do leiloeiro, por pregão 

presencial, eletrônico ou pela combinação das duas modalidades 

anteriores (pregão híbrido), estes últimos com a utilização da rede mundial 

de computadores, devendo o leiloeiro empregar as cautelas necessárias 

para assegurar ampla segurança e publicidade das transações.

b) A publicidade dos atos de alienação fica ao encargo do leiloeiro, 

devendo o edital ser publicado na rede mundial de computadores, em sítio 

escolhido pelo leiloeiro, conforme ora facultado pelo Juízo, de modo que, 

desde logo, fica autorizado a disponibilizar a íntegra dos editais (que 

conterão, além dos requisitos legais, a íntegra da presente decisão) e 

outros documentos via internet, em site especificamente mantido com essa 

finalidade; autorizada, ainda, a publicação na mídia impressa ou física 

apenas de resumos, extratos ou comunicados de chamamento genéricos 

e concisos dos interessados no leilão, desde que neles haja remissão ao 

endereço eletrônico onde a íntegra da documentação estará disponível 

para exame e consulta.

c) Devem ser cientificadas, com no mínimo 05 (cinco) dias de 

antecedência em relação à primeira data de venda, as pessoas descritas 

no artigo 889, e incisos, do Código de Processo Civil. Caso o devedor não 

seja encontrado, considerar-se-á intimado pelo próprio edital de leilão (art. 

889, parágrafo único, do CPC);

d) Fixo em 5% (cinco por cento) a comissão do leiloeiro acima designado, 

sobre o valor do lanço ofertado para arremate do bem, comissão esta que 

deverá ser paga pelo arrematante. Em caso de acordo, remição ou 

adjudicação superveniente à designação da(s) hasta(s) arbitro comissão 

do leiloeiro em 2% (dois por cento) sobre o valor do bem penhorado a título 

de reembolso das despesas efetuadas pela “Gestão Judicial”, a qual será 

suportada pelo adjudicante ou pelo executado, conforme o caso. Na 

hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, o leiloeiro 

e o corretor público farão jus à comissão de 5%, prevista acima.

e) O exequente, se não for beneficiário de dispensa legal de preparo, 

deverá antecipar ao leiloeiro o valor das despesas com a publicidade do 

leilão, conforme alínea “b”.

f) É admitida a arrematação de bens para pagamento parcelado, nos 

termos previstos no artigo 895 do CPC, sendo que o pagamento à vista 

sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e 

caberá ao leiloeiro controlar a integralização do pagamento. Na hipótese 

de pagamento parcelado será exigida caução idônea ou hipoteca, 

conforme o caso.

g) Para fins de determinação do preço vil, esclarece-se, desde logo, que 

por tal é compreendido aquele inferior a 50% do valor da avaliação, nos 

termos do artigo 891, parágrafo único, do CPC. E o lance mínimo no leilão 

de imóveis em qualquer das datas será de 50% da avaliação, conforme 

artigo 891 do CPC.

h) fixo o prazo de 04 meses para ultimação da alienação;

 Se, por qualquer motivo, não ocorrer a arrematação dos bens em hasta 

pública, fica desde logo autorizado o leiloeiro nomeado a proceder à 

alienação por iniciativa particular, na forma do artigo 880 do CPC, 

aplicando-se, no que couber, a tal modalidade de expropriação, as 

determinações acima, inclusive quanto à comissão do Leiloeiro.

 Expeça-se autorização para realização de imagens ou ilustrações que 

auxiliem na publicidade e no exame do bem, considerando ser tal medida 

útil para fins de proporcionar aos interessados na arrematação exame e 

inspeção dos bens.

 Em se tratando de bens imóveis, caso inexistam nos autos, requisite-se 

ao exequente: (a) certidão atualizada do registro imobiliário; (b) certidões 

das Fazendas Públicas do Estado e do Município, da Receita Federal e do 

INSS, quanto a este último para fins de comprovação de inexistência de 

débitos (CND), devendo constar do ofício que o imóvel será levado à 

praça, com indicação precisa do número dos autos, nome das partes e 

valor do débito; (c) certidão negativa de inscrição de dívida ativa da União, 

fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional competente (art. 62 do 

Decreto-lei nº. 147/67) e (d) o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 

(CCIR) emitido pelo INCRA, se for imóvel rural, que comprove cadastro dele 

junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR.

 Cumpram-se as formalidade legais, expedindo-se, inclusive, edital(is), na 

forma do artigo 887 do Código de Processo Civil, o(s) qual(is) deverá(ão) 

ser(em) fixado(s) no local de costume e publicados, em resumo, pelo 

menos uma vez em jornal de ampla circulação local, com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias. Tal publicidade não prejudica a mencionada no 

item “b” da presente decisão.

 Intimem-se as partes, na pessoa dos advogados ou pessoalmente, caso 

não possuam advogado constituído nos autos.

 Cumpra-se.

 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.: 217785 Nr: 8209-48.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS RICCI

 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: CARLOS ADRIANO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.646, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910

 Autos nº: 217785.

 Vistos,

 Conforme já determinado às fls. 72/73 e reiterado às fls. 81, proceda com 

a busca de veículos em nome da parte Executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte Executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja a parte Executada localizada para ser intimada da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo a busca inexitosa, fica a parte Exequente desde já advertida de 

que o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD 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, 24 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 170918 Nr: 12670-34.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANÇAS MATO 

GROSSO LTDA, THYAGO MANSANO, JULIANA MAZZO, LUIZ CARLOS 

MAZO, CESAR EDUARDO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 170918.

 Vistos,

Inicialmente, defiro o pedido de substituição processual do Banco do Brasil 

S.A. para Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, conforme 

postulado às fls. 140.

No que tange ao termo de acordo apresentado às fls. 142/143 (fls. 

148/149 e fls. 151/152), constato que ele não foi firmado por todos os 

executados, mas apenas por Thyago Mansano, além da parte executada 
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não estar representada por advogado, conforme determina o art. 103 do 

Código de Processo Civil: “A parte será representada em juízo por 

advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil”.

Desse modo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, sanar as 

irregularidades acima apontadas, sob pena do acordo não ser 

homologado.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 25 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 198272 Nr: 13386-27.2015.811.0055

 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: MARIA DA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI CÉZAR CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Autos nº: 198272.

 Vistos,

 Defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte Executada, via 

RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte Executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja a parte Executada localizada para ser intimada da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo a busca inexitosa, fica a parte Exequente desde já advertida de 

que o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD 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, 24 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 242494 Nr: 10853-27.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MIGUEL GRAMULHA NETO, ELSA 

SANTINELO GRAMULHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Autos nº: 242494.

 Vistos,

Defiro os pedidos de fls.163 e fls. 168/170 e determino a intimação da 

parte requerida para, no prazo de 15 dias, juntar cópia das cédulas rurais 

pignoratícias e hipotecárias de nº 87/00393-7 e nº 87/00468-2.

Com a juntada das cédulas rurais acima, intime-se a parte autora para se 

manifestar no prazo de 15 dias.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 25 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221470 Nr: 11258-97.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROMIL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

AGRICOLA E RODOVIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 221470.

 Vistos,

 Defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte Executada, via 

RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte Executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja a parte Executada localizada para ser intimada da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo a busca inexitosa, fica a parte Exequente desde já advertida de 

que o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD 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, 24 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 25835 Nr: 2098-68.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCRÉCIA GRAMULHA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Galli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, ROSANGELA MARIA PEDROSO - OAB:8271 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS GALLI - 

OAB:4.661-A, PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - OAB:4360-B

 Autos nº: 25835.

 Vistos,

1- Inicialmente, determino a redução da penhora de fls. 114 para 50% do 

imóvel, conforme acordo realizado nos autos de embargos de terceiro, 

cuja cópia encontra-se acostada às fls. 284.

2- Oficie-se o cartório de registro de imóveis de Tangará da Serra-MT 

informando a redução da penhora e para que sejam adotadas as 

retificações/anotações necessárias junto a matrícula do imóvel.

 3- Às fls. 282 a parte exequente requereu a adjudicação do imóvel 

penhorado, pelo valor de 50% da última avaliação.

No entanto, o art. 876 do Código de Processo Civil dispõe expressamente 

que a adjudicação não poderá se dar por preço inferior ao da avaliação, 

vejamos:

“Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da 

avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados”.

 Portanto, indefiro o pedido de adjudicação formulado às fls. 282 por não 
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atender o disposto no art. 876 do Código de Processo Civil.

4- Considerando que a última avaliação do imóvel penhorada foi realizada 

há quase quatro anos, entendo necessária nova avaliação.

 5- Expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado, devendo as 

partes ser intimadas da avaliação para, querendo, se manifestarem em 15 

dias.

 6- Cumpridas as determinações acima e não havendo impugnação à 

avaliação, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se quanto à adjudicação do bem penhorado, indicação de 

leiloeiro ou a realização da alienação por sua própria iniciativa, 

consignando-se que na ausência de indicação caberá a este Juízo a 

designação de leiloeiro.

 7- Havendo interesse na adjudicação, intime-se a parte executada para 

se manifestar, no prazo de 15 dias, (art. 876, § 1º, do Código de Processo 

Civil), remetendo, em seguida, os autos à conclusão.

 8- Não havendo interesse por parte do exequente em indicar leiloeiro ou 

realizar a venda extrajudicial, nomeio o leiloeiro credenciado José Pedro 

Araujo (Registro JUCEMAT n.º 25) e/ou Wellington Martins Araujo (Registro 

JUCEMAT n.º 17), da empresa Araujo Leilões, com endereço na Rua 

Custodio de Melo, n.º 630, Cidade Alta, Cuiabá-MT, CEP 78.068-340, 

telefone: (65) 99997-1717, e-mail: araujoleiloes@gmail.com.

 9- Em respeito ao disposto no § 1º do art. 880 do Código de Processo 

Civil, estabeleço as seguintes condições para a concretização da 

alienação, as quais deverão ser observadas tanto na realizada por 

iniciativa do exequente quanto por leiloeiro credenciado:

a) A alienação poderá ocorrer, a critério do leiloeiro, por pregão 

presencial, eletrônico ou pela combinação das duas modalidades 

anteriores (pregão híbrido), estes últimos com a utilização da rede mundial 

de computadores, devendo o leiloeiro empregar as cautelas necessárias 

para assegurar ampla segurança e publicidade das transações.

b) A publicidade dos atos de alienação fica ao encargo do leiloeiro, 

devendo o edital ser publicado na rede mundial de computadores, em sítio 

escolhido pelo leiloeiro, conforme ora facultado pelo Juízo, de modo que, 

desde logo, fica autorizado a disponibilizar a íntegra dos editais (que 

conterão, além dos requisitos legais, a íntegra da presente decisão) e 

outros documentos via internet, em site especificamente mantido com essa 

finalidade; autorizada, ainda, a publicação na mídia impressa ou física 

apenas de resumos, extratos ou comunicados de chamamento genéricos 

e concisos dos interessados no leilão, desde que neles haja remissão ao 

endereço eletrônico onde a íntegra da documentação estará disponível 

para exame e consulta.

c) Devem ser cientificadas, com no mínimo 05 (cinco) dias de 

antecedência em relação à primeira data de venda, as pessoas descritas 

no artigo 889, e incisos, do Código de Processo Civil. Caso o devedor não 

seja encontrado, considerar-se-á intimado pelo próprio edital de leilão (art. 

889, parágrafo único, do CPC);

d) Fixo em 5% (cinco por cento) a comissão do leiloeiro acima designado, 

sobre o valor do lanço ofertado para arremate do bem, comissão esta que 

deverá ser paga pelo arrematante. Em caso de acordo, remição ou 

adjudicação superveniente à designação da(s) hasta(s) arbitro comissão 

do leiloeiro em 2% (dois por cento) sobre o valor do bem penhorado a título 

de reembolso das despesas efetuadas pela “Gestão Judicial”, a qual será 

suportada pelo adjudicante ou pelo executado, conforme o caso. Na 

hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, o leiloeiro 

e o corretor público farão jus à comissão de 5%, prevista acima.

e) O exequente, se não for beneficiário de dispensa legal de preparo, 

deverá antecipar ao leiloeiro o valor das despesas com a publicidade do 

leilão, conforme alínea “b”.

f) É admitida a arrematação de bens para pagamento parcelado, nos 

termos previstos no artigo 895 do CPC, sendo que o pagamento à vista 

sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e 

caberá ao leiloeiro controlar a integralização do pagamento. Na hipótese 

de pagamento parcelado será exigida caução idônea ou hipoteca, 

conforme o caso.

g) Para fins de determinação do preço vil, esclarece-se, desde logo, que 

por tal é compreendido aquele inferior a 50% do valor da avaliação, nos 

termos do artigo 891, parágrafo único, do CPC. E o lance mínimo no leilão 

de imóveis em qualquer das datas será de 50% da avaliação, conforme 

artigo 891 do CPC.

h) fixo o prazo de 04 meses para ultimação da alienação;

 10- Se, por qualquer motivo, não ocorrer a arrematação dos bens em 

hasta pública, fica desde logo autorizado o leiloeiro nomeado a proceder à 

alienação por iniciativa particular, na forma do artigo 880 do CPC, 

aplicando-se, no que couber, a tal modalidade de expropriação, as 

determinações constantes no item “9” desta decisão, inclusive quanto à 

comissão do Leiloeiro.

 11- Expeça-se autorização para realização de imagens ou ilustrações 

que auxiliem na publicidade e no exame do bem, considerando ser tal 

medida útil para fins de proporcionar aos interessados na arrematação 

exame e inspeção dos bens.

 12- Em se tratando de bens imóveis, caso inexistam nos autos, 

requisite-se ao exequente: (a) certidão atualizada do registro imobiliário; 

(b) certidões das Fazendas Públicas do Estado e do Município, da Receita 

Federal e do INSS, quanto a este último para fins de comprovação de 

inexistência de débitos (CND), devendo constar do ofício que o imóvel 

será levado à praça, com indicação precisa do número dos autos, nome 

das partes e valor do débito; (c) certidão negativa de inscrição de dívida 

ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional 

competente (art. 62 do Decreto-lei nº. 147/67) e (d) o Certificado de 

Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) emitido pelo INCRA, se for imóvel rural, 

que comprove cadastro dele junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural 

– SNCR.

 13- Cumpram-se as formalidade legais, expedindo-se, inclusive, edital(is), 

na forma do artigo 887 do Código de Processo Civil, o(s) qual(is) 

deverá(ão) ser(em) fixado(s) no local de costume e publicados, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local, com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias. Tal publicidade não prejudica a 

mencionada no item “9, b” da presente decisão.

 14- Intimem-se as partes, na pessoa dos advogados ou pessoalmente, 

caso não possuam advogado constituído nos autos.

 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.: 227584 Nr: 16330-65.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONALDO QUINTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 227584.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de expedição de ofício, haja vista que as cooperativas 

de crédito já estão abrangidas pelo sistema BACENJUD .

Por conseguinte, indefiro também a pesquisa via INFOJUD, eis que não 

foram realizadas todas as tentativas de buscas sobre bens passíveis de 

penhora, sendo que só foi requisitada busca via BACENJUD.

 Assim, aguarde-se por mais 10 dias a indicação de bens à penhora, isso 

em razão do relatado no segundo parágrafo de fls. 70.

 Nada sendo indicado, 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.

 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.: 127334 Nr: 6251-37.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ED WILSON STIFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABN AMRO REAL S.A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES, BANCO REAL ABN AMRO REAL S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11034-B, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Autos nº: 127334.

Vistos,

 A parte exequente, às fls. 534/537, teceu algumas considerações acerca 

da decisão proferida às fls. 530/532 e, ao final, requereu a suspensão do 

cumprimento de sentença e expedição de ofício ao Serasa e SPC para que 

informem a data da retirada de seu nome dos cadastros de negativação.

 Pois bem. O pedido merece ser indeferido.

 Embora a parte exequente tenha argumentado que caberia à parte 

executada comprovar que não descumpriu a liminar e que a multa era 

indevida, mantenho meu posicionamento esposado na decisão de fls. 

530/532 de que era ônus da parte exequente demonstrar o 

descumprimento da liminar, já que requereu a inclusão do valor da 

astreinte no cumprimento de sentença.

 Ora, não havendo comprovação de descumprimento da liminar, não há 

como se manter o valor da multa no cumprimento de sentença, conforme 

fundamentado às fls. 530/532.

 Ademais, a matéria já foi decidida, não podendo ser reexaminada 

novamente, pois operada a preclusão pro judicato, razão pela qual, não 

merece acolhimento o pedido de expedição de ofício ao Serasa e SPC 

como postulado pela parte exequente às fls. 534/537.

 Registro que essa providência deveria ter sido adotada pela parte 

exequente antes de incluir o valor das astreintes no pedido de 

cumprimento de sentença, como não o fez, não cabe mais nesse momento 

processual, principalmente porque houve a apreciação da matéria.

 Ante o exposto, indefiro os pedidos de suspensão do cumprimento de 

sentença e expedição de ofício ao Serasa e SPC formulados às fls. 

534/537.

 Determino que a parte exequente apresente, no prazo de 15 dias, 

demonstrativo atualizado do débito, nos moldes da decisão de fls. 

530/532.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 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.: 141357 Nr: 674-10.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI LUIS MAYER, SCHEILA MARESILDA DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO EDUARDO ZAMPARONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22.646/O-MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, Kézia G. S. Saragiotto - OAB:8.370

 Autos nº: 141357.

 Vistos,

Defiro o pedido formulado no item “a” de fls. 163.

 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, devendo o feito ser identificado doravante 

como sigiloso nos termos do art. 477 da CNGC.

 Consultando o teor da informação obtida, percebo que o executado Diogo 

possui vários bens declarados.

 Assim, diga a parte autora no prazo de 10 dias.

 Quanto aos demais itens do petitório de fls. 163, registro que todas as 

demais providências requeridas ficam sem efeito diante da obtenção da 

última DIRPF, já que todos os bens constam na referida declaração.

 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.: 136951 Nr: 7246-16.2011.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARRI PSCHEIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO, VANDERLEI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Santana Nestorio - 

OAB:18.406.Amt, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT

 Autos nº: 136951.

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 169.

 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.: 28354 Nr: 2232-61.2005.811.0055

 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: ELIANA FABIAN FREITAS, RODOLFO DE FREITAS 

JUNIOR, EFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ALVES VILAS BOAS, HOSPITAL 

MATERDEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1.938-A, Mauro Alexandre Moleiro Pires - OAB:7443 MT, 

RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT

 Autos nº. 28354.

Vistos,

Intime-se a parte Requerida Hospital Materdei para efetuar o pagamento de 

50% dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, com fulcro no 

art. 95, § 1º, do Código de Processo Civil, por meio de depósito judicial no 

valor correspondente, conforme expresso na certidão de fls. 1412.

Às providências.

 Cumpra-se.

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.: 173679 Nr: 15436-60.2014.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE, JOACIR JOLANDO 

NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONGO, ELIO ADANIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Santana Nestorio - 

OAB:18.406.Amt, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT

 Autos nº: 173679.

 Vistos,

 Defiro o pedido de expedição de certidão para fins de protesto.

 Defiro também o pedido de busca de veículos em nome da parte 

Executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte Executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja a parte Executada localizada para ser intimada da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo a busca inexitosa, fica a parte Exequente desde já advertida de 

que o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD 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, 24 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 101213 Nr: 141-90.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TANCERVA LTDA, 

MARCO ANTONIO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Autos nº. 101213.

Vistos,

 Intimada para pagar o débito, a parte executada apresentou, às fls. 

1.548/1.671 impugnação ao cumprimento de sentença argumentando, em 

síntese, que os cálculos elaborados pelo contador judicial estão 

equivocados.

 A parte exequente se manifestou às fls. 1.673/1.681, sustentando que 

não cabe mais discussão acerca dos cálculos, bem como requereu a 

intimação da parte executada para pagar o débito remanescente.

 É o necessário à análise e decisão.

A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, 

com fundamento no art. 525, § 1º, incisos III e VII, do Código de Processo 

Civil, sustentando que os cálculos elaborados pelo contador judicial estão 

equivocados.

 Com efeito, compulsando os autos, verifico que a parte executada não 

impugnou os cálculos elaborados pelo perito judicial, mesmo após ter sido 

devidamente intimada para se manifestar quanto a eles.

 Ademais, houve a interposição de recurso de agravo de instrumento 

contra a decisão de fls. 1.257 que homologou os cálculos elaborados pelo 

perito judicial, sendo que o mesmo foi desprovido conforme se verifica do 

acórdão de fls. 1.539/1.542.

 Portanto, encontra-se preclusa qualquer discussão acerca do cálculo 

elaborado pelo perito judicial. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

VALOR DO DÉBITO APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - 

CÁLCULO HOMOLOGADO - INTIMAÇÃO DAS PARTES – REGULARIDADE - 

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO APROPRIADO – 

HOMOLOGAÇÃO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO 

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. A sentença exequenda se encontra liquidada, uma vez 

que a planilha de cálculos apresentada pelo perito judicial foi homologada 

judicialmente, não tendo a parte executada, em momento oportuno, se 

manifestado. 2. Ainda que se possa entender que as matérias discutidas 

são de ordem pública, as quais podem ser revistas em qualquer grau de 

jurisdição, não pode a parte executada vir novamente a juízo para tentar 

obter uma decisão favorável aos mesmos interesses e pleitos, até porque, 

nos termos do que dispõe o art. 471 do CPC, “nenhum juiz decidirá 

novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide”. 3. De acordo 

com a jurisprudência do STJ, o erro de cálculo, passível de correção de 

ofício e a qualquer tempo, é aquele evidente, decorrente de simples 

equívoco aritmético ou inexatidão material, e não o erro relativo aos 

critérios de fixação de cálculo. 4. Decisão monocrática mantida.” (Ag 

4193/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016) 

(Original sem grifo)

 Por outro lado, anoto que o Banco efetuou o depósito de fls. 1.671-vº com 

o específico escopo de oferecer impugnação e não de saldar a dívida, 

devendo responder pela multa de 10% e, também, de honorários 

advocatícios de 10% fixados na decisão de fls. 1.549, em razão do não 

pagamento voluntário. Neste mesmo sentido é o entendimento do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça no julgado ora colacionado:

“PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

MULTA DO ART. 475-J. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA 

EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O DEPÓSITO REALIZADO 

ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA GARANTIA DO JUÍZO NÃO ELIDE A 

MULTA DO ART. 475-J DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA DO ATO 

PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. Hipótese em que o 

Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia posta nos autos, consignou 

que "segundo o disposto no artigo 475-J do CPC, 'Caso o devedor, 

condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não 

o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será 

acrescido de multa no percentual de dez por cento'". Acrescentou que "o 

oferecimento de garantia não afasta a incidência da multa, porquanto não 

se trata de pagamento, visto que o valor não está à disposição do credor 

para imediato levantamento". 2. O Superior Tribunal de Justiça possui 

jurisprudência no sentido de que "a atitude do devedor, que promove o 

mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a 

oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz 

adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção 

de 10% sobre o saldo devedor", porquanto "a satisfação da obrigação 

creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa 

no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em 

conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por 

evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia 

certa" (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, 

julgado em 21/6/2012, DJe 5/10/2012). 3. Para efeitos do art. 543-C do 

CPC, são cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de 

sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para 

pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se 

inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição 

do "cumpra-se" (REsp. 940.274/MS). 4. Dessume-se que o acórdão 

recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal 

Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in 

casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial a 

que se nega provimento.” (REsp 1675084/SE, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017) 

(Original sem grifo)

Portanto, é possível o prosseguimento do feito em relação ao débito 

remanescente, conforme pleiteado pela parte exequente às fls. 

1.673/1.681.
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Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada pela parte executada às fls. 1.548/1.671, ficando, desde já a 

parte executada intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

débito remanescente, devendo a intimação observar a regra do § 2º do 

art. 513 do CPC.

Converto o valor depositado às fls. 1.671-vº em penhora.

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.

 Decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT ou Tribunais 

Superiores 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.

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.: 269812 Nr: 840-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL 1ª VARA MATO GROSSO-MT, 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER CESAR DE LIMA MANZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 269812.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 24 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277709 Nr: 7180-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASSETTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 277709.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 24 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153595 Nr: 2240-57.2013.811.0055

 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: ROSEMERY GOEDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Autos nº: 153595.

 Vistos,

 Defiro o petitório de fls. 254.

 Para tanto, expeça-se o respectivo alvará para levantamento da quantia 

depositada judicialmente, a ser depositada na conta bancária indicada às 

fls. 259.

Após, intime-se as partes para, no prazo de 15 dias, requererem o que 

entenderem de direito, com a advertência de que não havendo 

manifestação o processo será extinto pelo cumprimento da obrigação, 

com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

 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.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 25 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279058 Nr: 8280-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.LONDRINA-PR, MILENIA AGROCIÊNCIAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 279058.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Ademais, deve-se atentar ao endereço indicado às fls. 22, visto que o 

executado reside atualmente no mesmo.

 Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 24 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276527 Nr: 6128-58.2018.811.0055

 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: ARMINDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANTONIO DA SILVA - 
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OAB:OAB/MT 21332, VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:21128/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 276527.

 Vistos,

 Compulsando aos autos verifico que o negócio jurídico discutido na 

presente lide também envolve a empresa Empreendimentos Imobiliários 

Habitabem LTDA, haja vista que de acordo com a certidão de propriedade 

de fls. 40, esta é a proprietária do imóvel objeto da ação.

 Assim, tendo em vista que a empresa mencionada não integra o polo 

passivo da presente demanda, faculto a parte requerente emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para corrigir o polo passivo da ação, 

incluindo-se a empresa Empreendimentos Imobiliários Habitabem LTDA, 

sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) 

e cancelamento do registro e distribuição.

Após, conclusos.

Às providências.

 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.: 264146 Nr: 27795-37.2017.811.0055

 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: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORAH SANTOS RUEDELL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 264146.

Vistos,

Analisando os autos, verifico que a parte Executada foi devidamente 

citada e intimada para comparecer na audiência de conciliação, conforme 

fls. 85/vº, sendo advertida que a ausência injustificada seria considerada 

ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ser sancionada com multa 

de até 2% do valor da causa, conforme art. 334, § 8º, do Código de 

Processo Civil.

Assim, tendo em vista a ausência injustificada da Requerida na audiência 

designada, bem como o petitório da Requerente para aplicação da multa, 

às fls. 95, aplico à Requerida multa de 1% sobre o valor da causa, com 

fundamento no art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, tendo em vista que a Requerida, apesar de devidamente 

citada, não contestou a ação, conforme certidão de decurso de prazo às 

fls. 96, decreto a sua revelia, nos termos do art. 334, do CPC.

Intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar 

se possui provas a produzir, sob pena de preclusão, justificando-as.

Após, conclusos.

 Às providências.

Tangará de Serra - MT, 25 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276010 Nr: 5682-55.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNI JOSE LOCATELLI, JDC.PATO BRANCO-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA CRISTINA SASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Merilly Lais Savan Soares - 

OAB:OAB/MT 21.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PEGORARO ROSA 

- OAB:39.096/PR

 Autos nº: 276010.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, ficando assinalado o dia 28 de junho de 

2018, às 16:00min, para colheita do(s) depoimento(s) deprecado(s).

Considerando que o disposto no § 4º do art. 455 do Código de Processo 

Civil, não prevê o ato deprecado como situação de emprego obrigatório da 

via judicial para intimação da testemunha, determino que o advogado da 

parte que arrolou a testemunha seja intimado para cumprir a providência 

prevista pelo caput e pelo § 1º, ambos do art. 455 do Código de Processo 

Civil, ficando advertido quanto ao disposto no § 3º.

 Caso este Juízo não disponha de meios para providenciar sua intimação, 

oficie-se o Juízo Deprecante para fazê-lo.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 25 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 131652 Nr: 1416-69.2011.811.0055

 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: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO, 

ROSEMARIA TEDESCO ABRAHÃO

 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: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Autos nº: 131652.

Vistos,

 Diante do petitório de fls. 496, intime-se a parte Requerente para que, no 

prazo de 15 dias, promova primeiramente a liquidação da 

sentença/acórdão, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

Em seguida, intime-se a parte Requerida para se manifestar acerca da 

liquidação, no prazo de 15 dias.

 Às providências.

 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.: 216980 Nr: 7477-67.2016.811.0055

 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): SL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, 

LANA CARDOSO RIBEIRO LOURENÇO, SERGIO HENRIQUE LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH BARBOSA 

CAMACHO - OAB:11335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl.127, no prazo de 05 

(cinco)dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277515 Nr: 7001-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO CANTELLI, JDC.GUARAPUAVA-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMINHOS DO PARANÁ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL SARKIS MELHEM NETO - 

OAB:36.790/PR, RICARDO MARTINS KAMINSKI - OAB:OAB/PR 41.119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO VERNALHA 

GUIMARÃES - OAB:20.738/PR, LUIZ FERNANDO PEREIRA - 

OAB:OAB/PR 22076

 Autos nº: 277515.

Vistos,

Inicialmente, oficie-se o Juízo Deprecante para informar acerca da 

eventual petição inicial, contestação e réplica.

Após, cumpra-se na forma ordenada, ficando assinalado o dia 28 de junho 
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de 2018, às 15:00min (MT), para colheita do(s) depoimento(s) 

deprecado(s).

Considerando o disposto no § 4º do art. 455 do Código de Processo Civil, 

que não prevê o ato deprecado como situação de emprego obrigatório da 

via judicial para intimação da testemunha, determino que o advogado da 

parte que arrolou a testemunha seja intimado para cumprir a providência 

prevista pelo caput e pelo § 1º, ambos do art. 455 do Código de Processo 

Civil, ficando advertido quanto ao disposto no § 3º.

 Caso este Juízo não disponha de meios para providenciar sua intimação, 

oficie-se o Juízo Deprecante para fazê-lo.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 25 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276774 Nr: 6394-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COFCO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DE SOUZA VICENZI, DELMAR DE 

SOUZA VICENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BENETTI TIMM - 

OAB:170.628 A, MARIANA CRESTANI PALMA - OAB:23.195, PAULA 

ABI-CHAHINE YUNES PERIM - OAB:273.374/SP, RAFAEL BICCA 

MACHADO - OAB:354406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT

 Autos nº: 276774.

Natureza: Tutela cautelar.

Requerente: Cofco Brasil S/A.

Requerido: Mauro de Souza Vicenzi e Outro.

Vistos,

Trata-se de tutela cautelar antecedente proposta por Cofco Brasil S/A em 

desfavor de Mauro de Souza Vicenzi e Delmar de Souza Vicenzi, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Deferida a tutela cautelar às fls. 35/37, as partes, em fls. 51/52, 

informaram a realização de um acordo, pugnando pela sua homologação.

A parte requerida foi devidamente citada, tendo sido realizado o sequestro 

dos grãos de soja, conforme fls. 57 e 63.

Às fls. 64 foi constato que a parte Requerida não possui capacidade 

postulatória, devendo constituir procurador para a homologação do 

acordo.

Às fls. 66/68 a parte Requerida juntou aos autos instrumento procuratório.

É o relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Assim, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado às fls. 51/52.

Ademais, mantenham-se os autos suspensos, pelo prazo de 30 dias, até a 

entrega dos grãos sequestrados ao Requerente. Para tanto, intime-se o 

fiel depositário para que libere os grãos.

Decorrido o prazo estipulado, certifique-se e intime-se o Requerente para 

comprovar se o acordo foi cumprido, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, com a advertência de 

que não havendo manifestação o processo será extinto pelo cumprimento 

da obrigação, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil.

Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 25 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 229339 Nr: 17927-69.2016.811.0055

 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: 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

 Autos nº: 229339.

 Vistos,

 Mediante a informação do descumprimento do acordo celebrado entre as 

partes, impõe-se o cumprimento do mesmo, motivo pelo qual recebo como 

cumprimento de sentença o pedido formulado às fls. fls. 53/55.

 Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, desde já determino 

que a parte devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a 

regra do § 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Por fim, procedam-se às retificações necessárias tendo em vista que o 

feito passou à fase de cumprimento de sentença.

 Às providências.

 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.: 280051 Nr: 9024-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.PITANGA-PR, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 17, a requerente não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), a 

serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome 

de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, e, por fim, do valor de 

uma diligência ao oficial de justiça, no bairro Jardim Rio Preto, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos. Sendo 

assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o requerente para 

regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273495 Nr: 3834-33.2018.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE TERESA CLAAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a certidão parcialmente negativa de fl. 33, bem como 

efetuar o pagamento do importe de R$ 1.102,20 (mil cento e dois reais e 

vinte centavos), referente à complementação de diligência solicitada pelo 

oficial de justiça ANTONIO AUGUSTO 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.: 272947 Nr: 3382-23.2018.811.0055

 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 ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL ALVES DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de fls. 44/51 é tempestiva. Desse modo, 

intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277709 Nr: 7180-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASSETTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência ao oficial de justiça, na Fazenda Tupã, 

município de Tangará da Serra-MT, ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos. 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 que dispõe: "Os Juízes deverão devolver as 

cartas precatórias em que o advogado da parte interessada, apesar de 

intimado diretamente pelo juízo deprecado para manifestação e/ou 

providência (manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou 

outras despesas processuais, indicação ou complementação de 

endereço, etc), permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 203899 Nr: 17847-42.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLATINA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R2 TECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES 

INTELIGENTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Lopes de Araujo Junior - 

OAB:4102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Certifico que intimo as partes para se manifestarem sobre os 

esclarecimentos prestados pelo Oficial de Justiça à fl. 98, acerca da 

avaliação de fl. 57, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 269812 Nr: 840-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL 1ª VARA MATO GROSSO-MT, 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER CESAR DE LIMA MANZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência ao oficial de justiça, no Bairro Dona Júlia 

nesta cidade, ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos. 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 que dispõe: 

"Os Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que o advogado da 

parte interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo deprecado 

para manifestação e/ou providência (manifestação sobre certidões, 

pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc), permanecer inerte por mais de 30 

(trinta) dias."

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151594 Nr: 171-52.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR MOREIRA DE LIMA-ME, ADEMAR 

MOREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE SOUZA GOMES 

E SILVA - OAB:13740-GO, OSVALDO DA SILVA BATISTA - OAB:8.441

 Certifico que, de conformidade com o item 6.16.5.8, da CNGC/MT, reenvio 

a(s) correspondência(s) retro, devolvida(s) com a informação “ausente”, 

ao(s) seu(s) destinatário(s).

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 144883 Nr: 4531-64.2012.811.0055

 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: ROSA DA MAIA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte autora é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor 

apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275032 Nr: 4975-87.2018.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: VALDIR PREZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 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.: 138928 Nr: 9367-17.2011.811.0055

 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: JOSÉ JACONIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCELY SILVA FRANCO - 

OAB:14314/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, verificando que o instrumento de procuração de 

fl. 2.120, outorgado pelo autor à advogada Dra. Dulcely Silva Franco - 

OAB/MT 14.314 foi protocolado anteriormente a data da prolação da 

sentença, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, procedi as anotações necessárias no Sistema Apolo e, 

renovo o ato de intimação da parte autora acerca dos termos da sentença 

retro, dispositivo final: "(...) ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos 

constam, julgo parcialmente procedente a presente Ação Declaratória de 

Nulidade com Pedido de Liminar proposta por José Jaconias da Silva 

contra a Câmara de Vereadores do Município de Tangará da Serra para 

DECLARAR a nulidade da terceira à nona votação realizada pela Câmara 

Municipal no que atine ao ora requerente, e, na sequência, forte no 

art.487, I, do NCPC, julgo extinto o processo com resolução do mérito. 

Considerando que a requerida sucumbiu na parte mínima do pedido, incide, 

no caso, o disposto no artigo 86, parágrafo único, do novo Código de 

Processo Civil, de modo que condeno o autor ao pagamento de honorários 

advocatícios ao causídico da requerida no valor correspondente a 10% ao 

valor da causa, a saber, R$ 200,00 (duzentos reais), (NCPC, 85, §§ 2º e 

3º, inciso I), contudo, em observância ao disposto no §8º do art.85 do 

NCPC, tendo em vista o baixo valor da causa, em razão do zelo e trabalho 

despendido pelo profissional, bem assim o tempo exigido para seu serviço, 

arbitro o importe de R$800,00 (oitocentos reais) a título de honorários 

advocatícios sucumbenciais, contudo, suspensa sua exigibilidade em 

decorrência da gratuidade da justiça concedida à autora. Condeno, ainda, 

o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais. Por 

derradeiro, após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, 

arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe. Finalmente, 

defiro o vindicado à fl. 2101, devendo ser efetuado o necessário para o 

seu atendimento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 29817 Nr: 3377-55.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VIVELA ZAGATTO 

- OAB:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 57333 Nr: 6810-33.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME BORGES DA SILVA, MARIA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, ESPOLIO DE VANDERLI BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, CLÁDIS MARIA BENINCÁ - OAB:35405-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lurdes Barbosa 

Bastos - OAB:3833-MT

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 104512 Nr: 3351-52.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VIEIRA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 105042 Nr: 3780-19.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 105518 Nr: 4297-24.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAVI VIANA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 106199 Nr: 4931-20.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFF, RODOLFO DE FREITAS JUNIOR, ELIANE FABIAN 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, CLÁDIS MARIA BENINCÁ - OAB:35405-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 113205 Nr: 3361-62.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLARICE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 118946 Nr: 8892-32.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 119845 Nr: 9822-50.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS MARTINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 120831 Nr: 20-91.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO

 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:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 127592 Nr: 6483-49.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 128281 Nr: 7188-47.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA HOLANDA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 128456 Nr: 7313-15.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132450 Nr: 2310-45.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR ANTONIO NARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 133609 Nr: 3586-14.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 134626 Nr: 4724-16.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 136911 Nr: 7202-94.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDLUCIA PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142934 Nr: 2407-11.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA MARIA NOWICKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT, GABRIELA PARRA SANTILIO - OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150353 Nr: 10404-45.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO FRANCISCO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 152855 Nr: 1518-23.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ELIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169551 Nr: 10512-06.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 175785 Nr: 17761-08.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VIEIRA ANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 183300 Nr: 1365-19.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO SOUZA ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 193005 Nr: 9323-56.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES PROCOPIO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153752 Nr: 2413-81.2013.811.0055

 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: CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença retro, transitou em julgado sem interposição de 

recurso.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 204886 Nr: 18679-75.2015.811.0055

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCEMAT - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA T. DA COSTA 

DINIZ - OAB:4.481/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE EDUARDO FERREIRA 

MEDINA - OAB:127.750/MG, JOSIMAR SANTANA MACHADO - 

OAB:136.816-MG

 ANTE O EXPOSTO, REJEITO A EXCEÇÃO e, por conseguinte, DECLARO a 

competência desta Vara Cível Especializada na Fazenda Pública para 

conhecer da causa principal e apreciá-la.Após preclusa a via recursal, 

traslade-se cópia para o feito principal em apenso e proceda-se com o 

arquivamento dos autos.Sem custas e despesas, em decorrência da lei e, 

isento de honorários, por se tratar de incidente processual.Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 17 de novembro de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155616 Nr: 4239-45.2013.811.0055

 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: LCDS, ADHATIA KLISTHIAM COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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:

 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.: 108943 Nr: 7602-16.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE RODRIGUES ALVAREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que 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.: 134281 Nr: 4347-45.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU ALVES SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265577 Nr: 28871-96.2017.811.0055

 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 MARCOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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:

 Certifico que a sentença retro, transitou em julgado sem interposição de 

recurso.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001361-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE GEROLIN RIBEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1001361-57.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: DANIELLE GEROLIN RIBEIRO IMPETRADO: PREFEITO 

MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos: Vistos, Cuida-se de mandado 

de segurança impetrado por Danielle Gerolin Ribeiro em desfavor de Fábio 

Martins Junqueira, Prefeito de Tangará da Serra/MT. Sustenta a impetrante 

ser servidora pública do município de Tangará da Serra/MT desde 

18/11/2014, com lotação na Secretaria Municipal de Fazenda no cargo de 

fiscal de tributos do grupo ocupacional III, cujo grau de escolaridade é 

ensino médio completo. Argumenta que concluiu graduação no curso de 

Direito e pós-graduação em Direito Tributário e, por conseguinte, requereu 

sua elevação de Nível III para Nível IV e do Nível IV para o Nível V, com o 

aumento de 15% e posteriormente 25% em sua remuneração base, 

respectivamente. Contudo, assevera que sua elevação foi para o Nível V, 

com aumento de 25% em sua remuneração base, conforme a Portaria 

297/GP/2018. Desse modo, pugna a impetrante pela concessão da 

segurança com o fim de proceder a atribuição de 15% para sua elevação 

de Nível IV e 25% para elevação de Nível V em sua remuneração. Com a 

inicial vieram documentos, notadamente os holerites da impetrante, 

requerimentos administrativos de elevação de nível e decisões 

administrativas quanto ao pedido de elevação. É o relato necessário. 

Fundamento e decido. Considerando-se que a pretensão apresentada na 

inicial no que tange a tutela de urgência se refere ao pagamento de 

valores concernentes a elevação de nível, inviável a concessão de liminar, 

nos termos do artigo 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/09, vez que tal dispositivo 

da lei de regência veda expressamente a concessão de liminar em 

mandado de segurança, que vise pagamento de qualquer natureza a 

servidor público. Art. 7 Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] § 2 Não 

será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de 

créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do 

exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a 

concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de 

qualquer natureza. Nesse Sentido: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL 

CIVIL MANDADO DE SEGURANÇA SENTENÇA CONCESSIVA EXECUÇÃO 

PROVISÓRIA LIBERAÇÃO DE RECURSOS E PAGAMENTO DE VANTAGEM 

PECUNIÁRIA A SERVIDOR VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE LIMINAR. 1. A 

execução da sentença concessiva da segurança é imediata, específica 

ou in natura, isto é, mediante o cumprimento da providência determinada 

pelo juiz. Inaplicabilidade do art. 730 CPC. Transitada em julgado a decisão 

concessiva da segurança, os valores devidos serão pagos medicante 

inclusão em folha de pagamento. Precedentes do Colendo STJ. 2. Não 

comporta execução provisória a sentença concessiva da segurança nas 

hipóteses em que vedada a concessão de liminar (art. 14, § 3º, da Lei nº 

12.016/09). Abstenção de aplicação de teto salarial. Medida que implica 

liberação de recursos e pagamento de vantagem pecuniária a servidor 

público. Vedação à concessão de liminar (art. 7º, § 2º, da Lei nº 

12.016/09, e art. 2º-B da Lei nº 9.494/97). Decisão mantida. Recurso 
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2030064-71.2014.8.26.0000, Relator: Décio Notarangeli, Data de 

Julgamento: 02/04/2014, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

03/04/2014) Assim, prejudicada a análise da liminar, eis que vedada no 

presente caso, notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações que julgar necessárias, inclusive, 

instruindo cópia da comprovação da notificação dos impetrantes, seja por 

meio eletrônico, diário oficial ou correspondência. Além disso, com 

fundamento no inciso II do artigo 7º da Lei nº 12.016/09, determino que 

seja dada ciência a pessoa jurídica à qual a autoridade coatora está 

integrada, por meio de seu órgão de representação judicial, para que, 

querendo, ingresse no feito, o que deverá ser feito no prazo de 10 dias. 

Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste as informações, 

dê-se vista ao Ministério Público para manifestação em 10 (dez) dias. 

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença. Cumpra-se 

prioritariamente, nos termos do §4º do artigo 7º da Lei nº 12.016/09. Às 

providências. Tangará da Serra/MT, 24 de maio de 2018. Marcos Terencio 

Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001424-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. B. MENDES & CIA. LTDA - ME (IMPETRANTE)

SERRA DOURADA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

M. C. MACHADO TORMES - ME (IMPETRANTE)

QUEIROZ & VIANA LTDA - ME (IMPETRANTE)

M. MARTINS RODRIGUES - COMERCIO - EPP (IMPETRANTE)

A. V. DOS SANTOS - COMERCIO DE GAS - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA OAB - MT13286/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Fórum de Tangará da Serra MT (IMPETRADO)

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CAMINHONEIROS - ABCAM 

(IMPETRADO)

CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS - 

CNTA (IMPETRADO)

ASSOCIACAO DOS CAMINHONEIROS AUTONOMOS FRETISTAS 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

FORUM DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA (AUTORIDADE)

 

Autos n. 1001424-82.2018.8.11.0055 Vistos, Trata-se de mandado de 

segurança impetrado por M. Martins Rodrigues – Comércio – ME e outros 

em desfavor da Associação Brasileira dos Caminhoneiros (ABCAM) do 

Estado de Mato Grosso e outros , ambos qualificados no encarte 

processual ora em epígrafe. Alegam os impetrantes que são distribuidores 

de gás de cozinha e que estão sendo impedidos de transportar para esta 

comarca produtos adquiridos em razão de conduta abusiva e ilícita dos 

impetrados que obstaram a livre passagem dos impetrantes pela MT 358, 

KM 5, o que tem acarretado enormes prejuízos aos impetrantes e a 

coletividade que não mais tem acesso a produto indispensável. Assim, 

requereu a concessão de liminar e segurança definitiva, a fim de que seja 

resguardado seu direito de passagem da frota dos impetrantes para o 

transporte dos estoques de gás de cozinha adquirido. Com o writ, trouxe 

os documentos É o relatório. Decido. O art. 5º, inciso LXIX, da Constituição 

Federal, corroborado pelo art. 1º da Lei 12.016/09, enuncia que o 

mandando de segurança é o instrumento apropriado para proteger “direito 

líquido e certo”, sem definir, entretanto, o sentido e alcance desse termo, 

incumbindo-se a doutrina e a jurisprudência tal mister. Nessa senda, cito 

os ensinamentos de Uadi Lammêgo Bulos sobre o tema em espeque (in: 

Curso de Direito Administrativo, 2ª edição, Editora Saraiva. São Paulo, 

2008, pág 581): “Direito liquido e certo – é aquele que se prova, 

documentalmente, logo na petição inicial. Uma pesquisa na jurisprudência 

do STF mostra que a terminologia está ligada à prova pré-constituída, a 

fatos documentalmente provados na exordial. Não importa se a questão 

jurídica é difícil, complexa ou intrincada. Isso não confirgura empecilho 

para a concessão da segurança (Súmula 625 do STF: ‘Controvérsia sobre 

matéria de direito não impede concessão de segurança’). O que se exige é 

o fato de apresentar-se claro e induvidoso, pois o direito é certo se o fato 

que lhe corresponder também o for. Mas, se os fatos forem controversos, 

será descabido o writ, pois inexistirá a convicção de sua extrema 

plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, suposições infundadas, 

argumentos que dependem de comprovação, não dão suporte ao 

mandado de segurança”. De fato, como ação civil de rito especial, 

marcado pela sumariedade de seu procedimento, a exigência de um direito 

líquido e certo é plenamente justificável, principalmente porque não há 

espaço para a fase de produção probatória nesse rito. Além da exigência 

de um direito líquido e certo, são também pressupostos específicos do 

mandado de segurança o ato de autoridade, a ilegalidade ou abuso de 

poder e a lesão ou ameaça de lesão, devendo referidos pressupostos 

estarem presentes concomitantemente. Sobre os aludidos assuntos, 

elucida mais uma vez a doutrina do constitucionalista Uadi Lammêgo Bulos 

(Ibidem, pagina 581/582): “(...) a autoridade pública (titular do poder 

decisório) ou a pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público (União, Estado, Distrito Federal, Munícipios, autarquias), podem 

praticar ato comissivo ou omissivo, ensejando a impetração do mando de 

segurança quando: (i) inexistir balizamento legal para sua consecução; (ii) 

contrariar lei expressa, regulamento ou princípios constitucionais 

positivos; (iii) usurpar ou invadir funções; (iv) caçar-se em desvios de 

competência, forma, objeto, motivo e finalidade; e (v) manter-se em 

desconformidade com norma legal ou em conformidade com norma ilegal 

ou inconstitucional.” “Ilegalidade ou abuso de poder – ilegal é o ato que não 

se submete à lei (lato sensu) e aos princípios cardeais do ordenamento. O 

abuso de poder, por sua vez, contém-se na ideia de ilegalidade. Basta que 

a autoridade, no exercício de suas atribuições, transcenda ou distorça os 

limites de sua competência, alegando agir com fundamento nela, para 

configurar a hipótese.” “(...) lesão é o dano concretizado a um bem, 

comportando mandado de segurança repressivo. Ameaça de lesão, por 

sua vez, é a possibilidade de consumação do dano, ensejando mandado 

de segurança preventivo. Nesta hipótese, a liquidez e certeza do direito 

deve ser comprovada, demonstrando-se o justo receio, os indícios 

razoáveis de que ele se prestes a ser lesionado.” Vê-se que de tais 

considerações que o “mandado de segurança” visa combater a ilicitude 

decorrente da conduta de autoridade publica ou ainda de pessoa Jurídica 

no exercício de atribuições do Poder Publico qualidade esta que não pode 

ser atribuída a indigitada Associação, visto que, ao menos no que tange 

aos fatos descritos na inicial não possuí tal Associação qualquer 

autoridade ou atribuição do Poder Publico . Com efeito, analisando 

detidamente a pretensão inicial, patente a inadequação da via eleita visto 

que direcionada a obstar lesão imputada a Associação Particular fora do 

exercício de qualquer atribuição delegada pelo Poder Publico. Analisando 

os autos, verifica-se que o autor é carecedor da ação, visto que pretende 

por meio de Mandado de Segurança pretende combater ilicitude praticada 

por particulares, fora do exercício de qualquer tipo de atribuição de Poder 

Publico, o que se mostra incontroverso nos autos, ante o teor da inicial. 

Assim, verifico ser o autor carecedor da ação, eis que a via eleita é 

inadequada para a obtenção dos fins pretendidos, assim patente o erro na 

escolha da ação, forçoso a extinção do feito sem julgamento do mérito. 

Nesse Sentido: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. ATO DE GESTÃO. I. INCABÍVEL É A 

IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO QUE NÃO SE CARACTERIZA POR ATO DE 

DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO, E SIM ATO DE GESTÃO REGULADO 

PELO DIREITO CIVIL. II. REMESSA OFICIAL IMPROVIDA.(TRF-5 - REOMS: 

63798 AL 98.05.29157-0, Relator: Desembargador Federal Ivan Lira de 

Carvalho (Substituto), Data de Julgamento: 09/05/2002, Primeira Turma, 

Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 20/06/2002 - Página: 

484) Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 

330, inciso III, do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita. 

Isento de Custas e honorários incabíveis na espécie .Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo e arquivando-se 

os autos. P.R.I.C. Tangará da Serra, 29 de maio de 2018 Marcos Terencio 

Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1000114-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE OAB - MT10190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1000114-41.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA 

SERRA IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, 

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA Vistos. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Tangará da Serra/MT em face de ato praticado por Fábio Martins 

Junqueira, Prefeito de Tangará da Serra/MT, sob o argumento de que a 

autoridade coatora não efetuou o pagamento das férias no prazo previsto 

no artigo 71 da Lei Complementar 006/94 para seus servidores. Recebida 

a inicial, o pedido liminar restou prejudicado, ante a vedação imposta pelo 

artigo 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/09 (Id 11559322). Instado, o Município de 

Tangará da Serra/MT, por meio de seu procurador, informou que, apesar 

do atraso, todos os servidores públicos indicados no presente mandado 

de segurança receberam suas férias, acrescidas do adicional de 1/3 (Id 

12361341). O Ministério Público Estadual opinou pela extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto (Id 

13303632). Após, vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. 

Fundamento e decido. Inicialmente, com a Sistemática do Código de 

Processo Civil, “os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordão” 

(artigo 12, CPC). Todavia, excetuam-se à regra os processos que se 

atentem ao disposto no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil. 

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil. Outrossim, ressai dos autos que a 

autoridade coatora efetuou o pagamento do adicional de férias aos 

servidores públicos representados pelo impetrante. Dessa forma, torna-se 

forçoso reconhecer que o presente mandamus perdeu seu objeto por 

motivo superveniente, ficando prejudicado o exame do mérito por ocasião 

da prolação da sentença. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE VAGA. 

POSTERIOR NOMEAÇÃO DO CANDIDATO. PERDA SUPERVENIENTE DO 

OBJETO DA IMPETRAÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PREJUDICADO. 1. O presente mandado de segurança tem por finalidade 

assegurar, liminarmente, a participação do impetrante na segunda fase - 

sindicância da vida pregressa e curso de formação - do concurso para o 

cargo de Analista de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União 

e, ao final, caso seja aprovado, a sua nomeação. 2. O pedido de liminar foi 

deferido às e-STJ, fls. 103/105. 3. Houve, porém, circunstâncias 

relevantes que vieram à tona durante o processamento da ação 

mandamental, notadamente com as informações complementares 

prestadas pelo postulante, pela União e pela autoridade tida como coatora, 

no sentido de que o candidato foi nomeado e tomou posse no cargo 

pretendido. 4. Assim, diante dos referidos atos administrativos 

supervenientes, esvaiu-se o objeto da demanda. 5. Mandado de 

segurança denegado sem resolução de mérito, em razão da perda 

superveniente do objeto da impetração, prejudicado o exame do agravo 

regimental. (STJ - MS: 20759 DF 2014/0016831-0, Relator: Ministro OG 

FERNANDES, Data de Julgamento: 22/04/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, 

Data de Publicação: DJe 28/04/2015) Posto isso, considerando a perda 

superveniente do objeto do presente mandado de segurança, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil. Isento de custas, na forma da lei, e 

honorários incabíveis na espécie, conforme Súmula 512 do STF. Sem 

reexame necessário, tendo em vista a ausência de pressuposto, nos 

termos da Lei n.º 12.016/2009. Publique-se, registre-se, intimem-se e se 

cumpra. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas 

legais. Tangará da Serra/MT, 29 de maio de 2018. Marcos Terencio 

Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
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(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1000114-41.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA 

SERRA IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, 

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA Vistos. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Tangará da Serra/MT em face de ato praticado por Fábio Martins 

Junqueira, Prefeito de Tangará da Serra/MT, sob o argumento de que a 

autoridade coatora não efetuou o pagamento das férias no prazo previsto 

no artigo 71 da Lei Complementar 006/94 para seus servidores. Recebida 

a inicial, o pedido liminar restou prejudicado, ante a vedação imposta pelo 

artigo 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/09 (Id 11559322). Instado, o Município de 

Tangará da Serra/MT, por meio de seu procurador, informou que, apesar 

do atraso, todos os servidores públicos indicados no presente mandado 

de segurança receberam suas férias, acrescidas do adicional de 1/3 (Id 

12361341). O Ministério Público Estadual opinou pela extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto (Id 

13303632). Após, vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. 

Fundamento e decido. Inicialmente, com a Sistemática do Código de 

Processo Civil, “os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordão” 

(artigo 12, CPC). Todavia, excetuam-se à regra os processos que se 

atentem ao disposto no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil. 

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil. Outrossim, ressai dos autos que a 

autoridade coatora efetuou o pagamento do adicional de férias aos 

servidores públicos representados pelo impetrante. Dessa forma, torna-se 

forçoso reconhecer que o presente mandamus perdeu seu objeto por 

motivo superveniente, ficando prejudicado o exame do mérito por ocasião 

da prolação da sentença. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE VAGA. 

POSTERIOR NOMEAÇÃO DO CANDIDATO. PERDA SUPERVENIENTE DO 

OBJETO DA IMPETRAÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PREJUDICADO. 1. O presente mandado de segurança tem por finalidade 

assegurar, liminarmente, a participação do impetrante na segunda fase - 

sindicância da vida pregressa e curso de formação - do concurso para o 

cargo de Analista de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União 

e, ao final, caso seja aprovado, a sua nomeação. 2. O pedido de liminar foi 

deferido às e-STJ, fls. 103/105. 3. Houve, porém, circunstâncias 

relevantes que vieram à tona durante o processamento da ação 

mandamental, notadamente com as informações complementares 

prestadas pelo postulante, pela União e pela autoridade tida como coatora, 

no sentido de que o candidato foi nomeado e tomou posse no cargo 

pretendido. 4. Assim, diante dos referidos atos administrativos 

supervenientes, esvaiu-se o objeto da demanda. 5. Mandado de 

segurança denegado sem resolução de mérito, em razão da perda 

superveniente do objeto da impetração, prejudicado o exame do agravo 

regimental. (STJ - MS: 20759 DF 2014/0016831-0, Relator: Ministro OG 

FERNANDES, Data de Julgamento: 22/04/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, 

Data de Publicação: DJe 28/04/2015) Posto isso, considerando a perda 

superveniente do objeto do presente mandado de segurança, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil. Isento de custas, na forma da lei, e 

honorários incabíveis na espécie, conforme Súmula 512 do STF. Sem 

reexame necessário, tendo em vista a ausência de pressuposto, nos 

termos da Lei n.º 12.016/2009. Publique-se, registre-se, intimem-se e se 

cumpra. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas 

legais. Tangará da Serra/MT, 29 de maio de 2018. Marcos Terencio 

Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001352-95.2018.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE OAB - MT10190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1001352-95.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: CLAUDEMIR DE SOUZA IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL 

DE TANGARÁ DA SERRA, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA Vistos, 

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Claudemir de Souza em 

desfavor de Fábio Martins Junqueira, Prefeito de Tangará da Serra/MT e o 

Município de Tangará da Serra/MT, todos qualificados no encarte 

processual em epígrafe. Sustenta o impetrante ser servidor público 

municipal desde 16/05/2002, exercendo a função de operador de 

máquinas. Alega que em 15/05/2018 recebeu a Notificação Extrajudicial n.º 

01/SINFRA/2018 do despacho n.º 02/GP/2018, no qual afastou 

cautelarmente o impetrante do exercício de suas funções. Assevera que 

seu afastamento causará prejuízo ao erário público e impossibilitará o 

impetrante de arrolar suas testemunhas no processo administrativo, bem 

como argumentou que a abertura de sindicância e processos 

administrativos para aplicação de penalidades será mediante Portaria e 

não por despacho. Desse modo, pugna pela suspensão da ordem de 

afastamento cautelar, ante a nulidade existente no ato administrativo e a 

fim de resguardar seu direito ao contraditório e ampla defesa. Com a 

exordial vieram documentos, notadamente os documentos pessoais do 

impetrante, o ato coator e legislações municipais. É o relato necessário. 

Fundamento e decido. Inicialmente ressalto que o mandado de segurança 

é a via adequada para atacar o ato impugnado, sendo certo que a referida 

ação está atualmente regulamentada pela Lei nº 12.016/09, a qual prevê o 

seguinte no artigo 1º: Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança 

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

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

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

funções que exerça [...] Como qualquer outra ação, deve o mandado de 

segurança preencher os pressupostos processuais e as condições da 

ação, havendo, no caso do writ, porém, uma condição específica, qual 

seja, o direito líquido e certo. Por direito líquido e certo deve ser entendido 

o direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de 

demonstração documental. Além disso, para que seja possível a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança devem concorrer 

dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos ou 

fundamentos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o 

ato coator até a sentença final. Neste sentido o inciso III do artigo 7º da Lei 

nº 12.016/09: Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se 

notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda 

via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito; III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir 

do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica. Entrementes, no caso vertente, em sede 

de cognição sumária, própria deste momento processual, pelos 

argumentos e documentos atrelados na petição inicial, a despeito da 

aparente relevância do fundamento invocado, reputo que não há 

elementos documentais suficientes para a apreciação da liminar, visto que 

não consta dos autos a integralidade de documentos referente ao 

processo de sindicância do impetrante, notadamente a existência de 

eventual portaria de instauração do procedimento administrativo. Assim, 

considerando-se o teor do §1º artigo 6º corroborado pelo princípio da 

cooperação e considerando-se, sobretudo a urgência da medida, 

determino que a autoridade coatora, bem como o órgão de representação 

Judicial da pessoa Jurídica Interessada, encaminhe a este juízo, cópia 

integral do processo administrativo de sindicância do impetrante, 

notadamente portaria de instauração do procedimento, bem como demais 

documentos que reputar pertinente ao caso, visto que se deve destacar 

que a presunção legal é de que os atos administrativos são de fato 

praticados de forma regular. Decorrido o prazo para que a autoridade 

coatora preste as informações, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação em 10 (dez) dias. Posteriormente, voltem-me conclusos para 

apreciação da liminar e prolação da sentença. No mais, cumpra-se 

prioritariamente, como determina o § 4º do art. 7º da Lei nº 12.016/09. Às 

providências. Tangará da Serra/MT, 23 de maio de 2018. Marcos Terencio 

Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001361-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE GEROLIN RIBEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA INTIMAÇÃO Tangara da Serra , 29 de maio de 2018. 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para efetuar o pagamento da diligencia do oficila de justiça para fins de 

proceder a expedição de mandado de notificação da parte coatora. 

ELENICE DE LIMA SOARES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA 

CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33392700

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001421-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

G M N EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

CENTRO OESTE SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Pregoeira da Prefeitura de Tangará da Serra-MT DALILA CRISTIAN F. DA 

PAZ (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO)

Pregoeira da Prefeitura de Tangará da Serra-MT LINDOMAR DA SILVA 

POHÚ (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1001421-30.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: G M N EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CENTRO OESTE 

SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE 

TANGARÁ DA SERRA - MT, PREGOEIRA DA PREFEITURA DE TANGARÁ 

DA SERRA-MT LINDOMAR DA SILVA POHÚ, PREGOEIRA DA PREFEITURA 

DE TANGARÁ DA SERRA-MT DALILA CRISTIAN F. DA PAZ Vistos, 

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por G.M.N. 

Empreendimentos Ltda. ME e Centro Oeste Serviços e Locação Ltda. ME 

em desfavor do Prefeito de Tangará da Serra/MT, Fábio Martins Junqueira, 

e dos Pregoeiros Lindomar da Silva Pohú e Dalila Cristian F. da Paz. 

Sustentam os impetrantes que a municipalidade de Tangará da Serra/MT 

publicou Edital de Pregão Presencial n.º 080/2018 para futura e eventual 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

continuados de limpeza, conservação e higienização para os prédios 

públicos, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra, 

sendo a data prevista para a apresentação das propostas em 29/05/2018 

às 08h00min. Assevera que em decorrência da paralisação dos 

caminhoneiros em todo o país desde o dia 18/05/2018, os caminhões de 

carga foram impedidos de circular, tornando escassos os combustíveis 

para abastecimento de veículos, ressaltando a decretação de ponto 

facultativo em diversos órgãos estaduais. Diante disso, alega o impetrante 

que formalizou pedido para a prorrogação da data de realização do 

pregão presencial, contudo, a autoridade coatora manteve a data e horário 

previstos no edital. Assim, pugna pela concessão da segurança para 

suspender os efeitos da sessão pública do pregão presencial ocorrida 

nesta data, bem como para que marquem nova data para a realização do 

certame, por ferir os princípios da isonomia e competitividade, haja vista 

que os impetrantes não podem se deslocar até o município de Tangará da 
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Serra/MT. Com a inicial vieram documentos, sendo eles procurações, atos 

constitutivos da empresa e documentos pessoais dos sócios, edital do 

pregão presencial n.º 080/2017 e o ato coator. É o relato necessário. 

Fundamento e decido. O artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, corroborado pelo artigo 1º da Lei 

12.016/09, enuncia que o mandando de segurança é o instrumento 

apropriado para proteger “direito líquido e certo”, sem definir, entretanto, o 

sentido e alcance desse termo, incumbindo-se a doutrina e a 

jurisprudência tal mister. Nessa senda, cito os ensinamentos de Uadi 

Lammêgo Bulos sobre o tema em espeque (in: Curso de Direito 

Administrativo, 2ª edição, Editora Saraiva. São Paulo, 2008, pág 581): 

“Direito liquido e certo – é aquele que se prova, documentalmente, logo na 

petição inicial. Uma pesquisa na jurisprudência do STF mostra que a 

terminologia está ligada à prova pré-constituída, a fatos documentalmente 

provados na exordial. Não importa se a questão jurídica é difícil, complexa 

ou intrincada. Isso não configura empecilho para a concessão da 

segurança (Súmula 625 do STF: ‘Controvérsia sobre matéria de direito não 

impede concessão de segurança’). O que se exige é o fato de 

apresentar-se claro e induvidoso, pois o direito é certo se o fato que lhe 

corresponder também o for. Mas, se os fatos forem controversos, será 

descabido o writ, pois inexistirá a convicção de sua extrema 

plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, suposições infundadas, 

argumentos que dependem de comprovação, não dão suporte ao 

mandado de segurança”. De fato, como ação civil de rito especial, 

marcado pela sumariedade de seu procedimento, a exigência de um direito 

líquido e certo é plenamente justificável, principalmente porque não há 

espaço para a fase de produção probatória nesse rito. Além da exigência 

de um direito líquido e certo são também pressupostos específicos do 

mandado de segurança o ato de autoridade, a ilegalidade ou abuso de 

poder e a lesão ou ameaça de lesão, devendo referidos pressupostos 

estarem presentes concomitantemente. Sobre os aludidos assuntos, 

elucida mais uma vez a doutrina do constitucionalista Uadi Lammêgo Bulos 

(Ibidem, pagina 581/582): “[...] a autoridade pública (titular do poder 

decisório) ou a pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público (União, Estado, Distrito Federal, Munícipios, autarquias), podem 

praticar ato comissivo ou omissivo, ensejando a impetração do mando de 

segurança quando: (i) inexistir balizamento legal para sua consecução; (ii) 

contrariar lei expressa, regulamento ou princípios constitucionais 

positivos; (iii) usurpar ou invadir funções; (iv) caçar-se em desvios de 

competência, forma, objeto, motivo e finalidade; e (v) manter-se em 

desconformidade com norma legal ou em conformidade com norma ilegal 

ou inconstitucional.” “Ilegalidade ou abuso de poder – ilegal é o ato que não 

se submete à lei (lato sensu) e aos princípios cardeais do ordenamento. O 

abuso de poder, por sua vez, contém-se na ideia de ilegalidade. Basta que 

a autoridade, no exercício de suas atribuições, transcenda ou distorça os 

limites de sua competência, alegando agir com fundamento nela, para 

configurar a hipótese.” “[...] lesão é o dano concretizado a um bem, 

comportando mandado de segurança repressivo. Ameaça de lesão, por 

sua vez, é a possibilidade de consumação do dano, ensejando mandado 

de segurança preventivo. Nesta hipótese, a liquidez e certeza do direito 

devem ser comprovadas, demonstrando-se o justo receio, os indícios 

razoáveis de que ele se prestes a ser lesionado.” Assim, para ver seu 

direito líquido e certo protegido, o impetrante deve propor a ação 

mandamental observando as condições da ação e os pressupostos 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. A jurisprudência 

dos tribunais superiores, bem assim a mais abalizada doutrina pátria, 

adotaram o entendimento de que a conceituação de direito líquido e certo 

prende-se à pré-constituição da prova do fato alegado, assim, é 

imprescindível que o pleito venha apoiado em fatos comprovados de plano 

e não em situações que reclamem produção e cotejo de provas. No 

mesmo sentido, sustenta Maria Sylvia Zanella Di Pietro: “Hoje está pacífico 

o entendimento de que a liquidez e certeza referem-se aos fatos; estando 

estes devidamente provados, as dificuldades com relação à interpretação 

do direito serão resolvidas pelo juiz. Daí o conceito de direito líquido e certo 

como o direito comprovado de plano, ou seja, o direito comprovado 

juntamente com a petição inicial. No mandado de segurança inexiste a fase 

da instrução, de modo que, havendo dúvidas quanto a provas produzidas 

na inicial, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito, por falta 

de um pressuposto básico, ou seja, a certeza e liquidez do direito.” (Direito 

Administrativo, Atlas, 10ª ed., 1999, pág. 522). Com efeito, analisando 

detidamente as pretensões do impetrante, verifica-se que a relevante 

alegação de impossibilidade de deslocamento dos impetrantes até o 

município de Tangará da Serra/MT requerem de fato ampla dilação 

probatória. Outrossim, verifica-se que a prova pré-constituída, ora 

apresentada pelos impetrantes, não demonstram de maneira cabal se a 

ocorrência da paralisação dos caminhoneiros foi o motivo preponderante 

que impossibilitou sua ausência no pregão presencial. No mesmo sentido, 

colhe-se a jurisprudência dos Egrégios Tribunais de Justiça do Estado da 

Bahia e Minas Gerais, in litteris: MANDADO DE SEGURANÇA. SELEÇÃO 

PÚBLICA. CANDIDATO SELECIONADO AO CARGO DE PROFESSOR DE 

GEOGRAFIA DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA 

BAHIA. EDITAL SAEB/2010. CANDIDATO ALEGA GREVE DE 

UNIVERSIDADE COMO IMPEDIMENTO DA SUA GRADUAÇÃO EM TEMPO 

HÁBIL. INOCORRÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. COMPROVANTE DE 

MATRÍCULA NO CURSO DE GEOGRAFIA COMO ÚNICA PROVA PRESENTE 

AOS AUTOS. FALTA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUIDAS. AUSÊNCIA DE 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO. A DISCIPLINA RITUAL DA AÇÃO DE MANDADO 

DE SEGURANÇA NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENTENDIMENTO 

DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA. 1. No caso em comento, alega o 

impetrante ter o seu direito líquido e certo ferido visto que, por motivo de 

greves ocorridas na Universidade, não consegui concluir o curso e, 

apresentar o diploma de nível superior em tempo hábil o necessário a 

posse do cargo no qual foi aprovado. 2. Destarte, verifica-se que a prova 

pré-constituída, ora apresentada pelo impetrante, não demonstra de 

maneira cabal se a ocorrência da greve na instituição de ensino foi o 

motivo preponderantemente que impossibilitou a sua graduação em tempo 

hábil para assumir o cargo, ou se ainda que não houvesse o evento 

greve, a parte impetrante conseguiria alcançar a graduação apresentando 

o referido diploma. 3. Com efeito, como decidiu o Supremo Tribunal 

Federal, em mandado de segurança quem tem que fazer a prova de 

liquidez e certeza do direito, mediante prova pré-constituída, é o impetrante 

(RTJ vol. 142-03, pág. 782). No mesmo sentido: A disciplina ritual da ação 

de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de 

segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro 

processo documental, em que incumbe ao impetrante do writ produzir a 

prova pré-constituída dos fatos pertinentes a situação jurídica subjacente 

a pretensão por ele próprio deduzida (RMS 21438, j. 19.04.94, rel. min. 

Celso de Mello, DJU 24.06.94., p.16.651, in Juis) 4. Denega-se a 

segurança pleiteada, cessando-se os efeitos da medida liminar concedida. 

(TJBA. Mandado de Segurança 00107333020118050000. Seção Cível de 

Direito Público. Relator Clésio Rômulo Carrilho Rosa, julgado em 14/06/2012 

e publicado em 17/11/2012). ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

CONTROVÉRSIA SOBRE A ADEQUAÇÃO DOS FÁRMACOS 

PRETENDIDOS. RECEITUÁRIO DE MÉDICO PARTICULAR. MATÉRIA QUE 

ENVOLVE DISCUSSÃO TÉCNICA. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O mandado de segurança não é a via 

apropriada para combater negativa do Município em fornecer 

medicamentos à impetrante, se o contexto dos autos envolve indagação 

técnico-científica alheia aos conhecimentos exigidos do magistrado, 

desafiando ampla dilação probatória não compatível com o conceito de 

direito líquido e certo. 2. Preliminar rejeitada e sentença reformada, em 

reexame necessário. V.V.P. (TJ-MG 106070804279680011 MG 

1.0607.08.042796-8/001(1), Relator: FERNANDO BOTELHO, Data de 

Julgamento: 26/11/2009, Data de Publicação: 23/03/2010) (original sem 

grifo) Nesse passo, necessitando a matéria de produção de provas, é 

impossível o seu processamento por meio do procedimento adotado, que, 

consoante foi dito, pressupõe a existência de prova pré-constituída a 

embasar as alegações da parte impetrante. Portanto, considerando-se que 

a parte da matéria objeto do litígio permite e exige ampla dilação probatória, 

que se mostra incompatível com o procedimento célere adotado no 

mandamus, inadequada é a via eleita. Nada obsta, porém, que o impetrante 

se valha das vias ordinárias, com todos os meios de provas disponíveis, 

para buscar o direito que entende violado. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 10 da Lei 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso IV do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem resolução do mérito o presente 

Mandado de Segurança. Isento de custas, na forma da lei, e honorários 

incabíveis na espécie, conforme Súmula 512 do STF. Sem reexame 

necessário, tendo em vista a ausência de pressuposto, nos termos da Lei 

n.º 12.016/2009. Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra. 

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais. 

Tangará da Serra/MT, 29 de maio de 2018. Marcos Terencio Agostinho 

Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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Processo Número: 1001421-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

G M N EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

CENTRO OESTE SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Pregoeira da Prefeitura de Tangará da Serra-MT DALILA CRISTIAN F. DA 

PAZ (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO)

Pregoeira da Prefeitura de Tangará da Serra-MT LINDOMAR DA SILVA 

POHÚ (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1001421-30.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: G M N EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CENTRO OESTE 

SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE 

TANGARÁ DA SERRA - MT, PREGOEIRA DA PREFEITURA DE TANGARÁ 

DA SERRA-MT LINDOMAR DA SILVA POHÚ, PREGOEIRA DA PREFEITURA 

DE TANGARÁ DA SERRA-MT DALILA CRISTIAN F. DA PAZ Vistos, 

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por G.M.N. 

Empreendimentos Ltda. ME e Centro Oeste Serviços e Locação Ltda. ME 

em desfavor do Prefeito de Tangará da Serra/MT, Fábio Martins Junqueira, 

e dos Pregoeiros Lindomar da Silva Pohú e Dalila Cristian F. da Paz. 

Sustentam os impetrantes que a municipalidade de Tangará da Serra/MT 

publicou Edital de Pregão Presencial n.º 080/2018 para futura e eventual 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

continuados de limpeza, conservação e higienização para os prédios 

públicos, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra, 

sendo a data prevista para a apresentação das propostas em 29/05/2018 

às 08h00min. Assevera que em decorrência da paralisação dos 

caminhoneiros em todo o país desde o dia 18/05/2018, os caminhões de 

carga foram impedidos de circular, tornando escassos os combustíveis 

para abastecimento de veículos, ressaltando a decretação de ponto 

facultativo em diversos órgãos estaduais. Diante disso, alega o impetrante 

que formalizou pedido para a prorrogação da data de realização do 

pregão presencial, contudo, a autoridade coatora manteve a data e horário 

previstos no edital. Assim, pugna pela concessão da segurança para 

suspender os efeitos da sessão pública do pregão presencial ocorrida 

nesta data, bem como para que marquem nova data para a realização do 

certame, por ferir os princípios da isonomia e competitividade, haja vista 

que os impetrantes não podem se deslocar até o município de Tangará da 

Serra/MT. Com a inicial vieram documentos, sendo eles procurações, atos 

constitutivos da empresa e documentos pessoais dos sócios, edital do 

pregão presencial n.º 080/2017 e o ato coator. É o relato necessário. 

Fundamento e decido. O artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, corroborado pelo artigo 1º da Lei 

12.016/09, enuncia que o mandando de segurança é o instrumento 

apropriado para proteger “direito líquido e certo”, sem definir, entretanto, o 

sentido e alcance desse termo, incumbindo-se a doutrina e a 

jurisprudência tal mister. Nessa senda, cito os ensinamentos de Uadi 

Lammêgo Bulos sobre o tema em espeque (in: Curso de Direito 

Administrativo, 2ª edição, Editora Saraiva. São Paulo, 2008, pág 581): 

“Direito liquido e certo – é aquele que se prova, documentalmente, logo na 

petição inicial. Uma pesquisa na jurisprudência do STF mostra que a 

terminologia está ligada à prova pré-constituída, a fatos documentalmente 

provados na exordial. Não importa se a questão jurídica é difícil, complexa 

ou intrincada. Isso não configura empecilho para a concessão da 

segurança (Súmula 625 do STF: ‘Controvérsia sobre matéria de direito não 

impede concessão de segurança’). O que se exige é o fato de 

apresentar-se claro e induvidoso, pois o direito é certo se o fato que lhe 

corresponder também o for. Mas, se os fatos forem controversos, será 

descabido o writ, pois inexistirá a convicção de sua extrema 

plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, suposições infundadas, 

argumentos que dependem de comprovação, não dão suporte ao 

mandado de segurança”. De fato, como ação civil de rito especial, 

marcado pela sumariedade de seu procedimento, a exigência de um direito 

líquido e certo é plenamente justificável, principalmente porque não há 

espaço para a fase de produção probatória nesse rito. Além da exigência 

de um direito líquido e certo são também pressupostos específicos do 

mandado de segurança o ato de autoridade, a ilegalidade ou abuso de 

poder e a lesão ou ameaça de lesão, devendo referidos pressupostos 

estarem presentes concomitantemente. Sobre os aludidos assuntos, 

elucida mais uma vez a doutrina do constitucionalista Uadi Lammêgo Bulos 

(Ibidem, pagina 581/582): “[...] a autoridade pública (titular do poder 

decisório) ou a pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público (União, Estado, Distrito Federal, Munícipios, autarquias), podem 

praticar ato comissivo ou omissivo, ensejando a impetração do mando de 

segurança quando: (i) inexistir balizamento legal para sua consecução; (ii) 

contrariar lei expressa, regulamento ou princípios constitucionais 

positivos; (iii) usurpar ou invadir funções; (iv) caçar-se em desvios de 

competência, forma, objeto, motivo e finalidade; e (v) manter-se em 

desconformidade com norma legal ou em conformidade com norma ilegal 

ou inconstitucional.” “Ilegalidade ou abuso de poder – ilegal é o ato que não 

se submete à lei (lato sensu) e aos princípios cardeais do ordenamento. O 

abuso de poder, por sua vez, contém-se na ideia de ilegalidade. Basta que 

a autoridade, no exercício de suas atribuições, transcenda ou distorça os 

limites de sua competência, alegando agir com fundamento nela, para 

configurar a hipótese.” “[...] lesão é o dano concretizado a um bem, 

comportando mandado de segurança repressivo. Ameaça de lesão, por 

sua vez, é a possibilidade de consumação do dano, ensejando mandado 

de segurança preventivo. Nesta hipótese, a liquidez e certeza do direito 

devem ser comprovadas, demonstrando-se o justo receio, os indícios 

razoáveis de que ele se prestes a ser lesionado.” Assim, para ver seu 

direito líquido e certo protegido, o impetrante deve propor a ação 

mandamental observando as condições da ação e os pressupostos 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. A jurisprudência 

dos tribunais superiores, bem assim a mais abalizada doutrina pátria, 

adotaram o entendimento de que a conceituação de direito líquido e certo 

prende-se à pré-constituição da prova do fato alegado, assim, é 

imprescindível que o pleito venha apoiado em fatos comprovados de plano 

e não em situações que reclamem produção e cotejo de provas. No 

mesmo sentido, sustenta Maria Sylvia Zanella Di Pietro: “Hoje está pacífico 

o entendimento de que a liquidez e certeza referem-se aos fatos; estando 

estes devidamente provados, as dificuldades com relação à interpretação 

do direito serão resolvidas pelo juiz. Daí o conceito de direito líquido e certo 

como o direito comprovado de plano, ou seja, o direito comprovado 

juntamente com a petição inicial. No mandado de segurança inexiste a fase 

da instrução, de modo que, havendo dúvidas quanto a provas produzidas 

na inicial, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito, por falta 

de um pressuposto básico, ou seja, a certeza e liquidez do direito.” (Direito 

Administrativo, Atlas, 10ª ed., 1999, pág. 522). Com efeito, analisando 

detidamente as pretensões do impetrante, verifica-se que a relevante 

alegação de impossibilidade de deslocamento dos impetrantes até o 

município de Tangará da Serra/MT requerem de fato ampla dilação 

probatória. Outrossim, verifica-se que a prova pré-constituída, ora 

apresentada pelos impetrantes, não demonstram de maneira cabal se a 

ocorrência da paralisação dos caminhoneiros foi o motivo preponderante 

que impossibilitou sua ausência no pregão presencial. No mesmo sentido, 

colhe-se a jurisprudência dos Egrégios Tribunais de Justiça do Estado da 

Bahia e Minas Gerais, in litteris: MANDADO DE SEGURANÇA. SELEÇÃO 

PÚBLICA. CANDIDATO SELECIONADO AO CARGO DE PROFESSOR DE 

GEOGRAFIA DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA 

BAHIA. EDITAL SAEB/2010. CANDIDATO ALEGA GREVE DE 

UNIVERSIDADE COMO IMPEDIMENTO DA SUA GRADUAÇÃO EM TEMPO 

HÁBIL. INOCORRÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. COMPROVANTE DE 

MATRÍCULA NO CURSO DE GEOGRAFIA COMO ÚNICA PROVA PRESENTE 

AOS AUTOS. FALTA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUIDAS. AUSÊNCIA DE 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO. A DISCIPLINA RITUAL DA AÇÃO DE MANDADO 

DE SEGURANÇA NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENTENDIMENTO 

DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA. 1. No caso em comento, alega o 

impetrante ter o seu direito líquido e certo ferido visto que, por motivo de 

greves ocorridas na Universidade, não consegui concluir o curso e, 

apresentar o diploma de nível superior em tempo hábil o necessário a 

posse do cargo no qual foi aprovado. 2. Destarte, verifica-se que a prova 

pré-constituída, ora apresentada pelo impetrante, não demonstra de 

maneira cabal se a ocorrência da greve na instituição de ensino foi o 

motivo preponderantemente que impossibilitou a sua graduação em tempo 

hábil para assumir o cargo, ou se ainda que não houvesse o evento 

greve, a parte impetrante conseguiria alcançar a graduação apresentando 

o referido diploma. 3. Com efeito, como decidiu o Supremo Tribunal 

Federal, em mandado de segurança quem tem que fazer a prova de 

liquidez e certeza do direito, mediante prova pré-constituída, é o impetrante 
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(RTJ vol. 142-03, pág. 782). No mesmo sentido: A disciplina ritual da ação 

de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de 

segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro 

processo documental, em que incumbe ao impetrante do writ produzir a 

prova pré-constituída dos fatos pertinentes a situação jurídica subjacente 

a pretensão por ele próprio deduzida (RMS 21438, j. 19.04.94, rel. min. 

Celso de Mello, DJU 24.06.94., p.16.651, in Juis) 4. Denega-se a 

segurança pleiteada, cessando-se os efeitos da medida liminar concedida. 

(TJBA. Mandado de Segurança 00107333020118050000. Seção Cível de 

Direito Público. Relator Clésio Rômulo Carrilho Rosa, julgado em 14/06/2012 

e publicado em 17/11/2012). ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

CONTROVÉRSIA SOBRE A ADEQUAÇÃO DOS FÁRMACOS 

PRETENDIDOS. RECEITUÁRIO DE MÉDICO PARTICULAR. MATÉRIA QUE 

ENVOLVE DISCUSSÃO TÉCNICA. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O mandado de segurança não é a via 

apropriada para combater negativa do Município em fornecer 

medicamentos à impetrante, se o contexto dos autos envolve indagação 

técnico-científica alheia aos conhecimentos exigidos do magistrado, 

desafiando ampla dilação probatória não compatível com o conceito de 

direito líquido e certo. 2. Preliminar rejeitada e sentença reformada, em 

reexame necessário. V.V.P. (TJ-MG 106070804279680011 MG 

1.0607.08.042796-8/001(1), Relator: FERNANDO BOTELHO, Data de 

Julgamento: 26/11/2009, Data de Publicação: 23/03/2010) (original sem 

grifo) Nesse passo, necessitando a matéria de produção de provas, é 

impossível o seu processamento por meio do procedimento adotado, que, 

consoante foi dito, pressupõe a existência de prova pré-constituída a 

embasar as alegações da parte impetrante. Portanto, considerando-se que 

a parte da matéria objeto do litígio permite e exige ampla dilação probatória, 

que se mostra incompatível com o procedimento célere adotado no 

mandamus, inadequada é a via eleita. Nada obsta, porém, que o impetrante 

se valha das vias ordinárias, com todos os meios de provas disponíveis, 

para buscar o direito que entende violado. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 10 da Lei 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso IV do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem resolução do mérito o presente 

Mandado de Segurança. Isento de custas, na forma da lei, e honorários 

incabíveis na espécie, conforme Súmula 512 do STF. Sem reexame 

necessário, tendo em vista a ausência de pressuposto, nos termos da Lei 

n.º 12.016/2009. Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra. 

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais. 

Tangará da Serra/MT, 29 de maio de 2018. Marcos Terencio Agostinho 

Pires Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270626 Nr: 1671-80.2018.811.0055

 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 DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIA DO PRADO FLORENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Daycoval 

S/A em face de Lídia do Prado Florêncio, objetivando o cumprimento de 

contrato de financiamento firmado entre as partes.

Em manifestação de fls. 25 o requerente informa que o as partes entraram 

em composição amigável e em razão disso pugna pela desistência da 

ação.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Não aperfeiçoada a citação, a desistência da ação é possibilidade 

unilateral do autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição 

do §4º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Proceda-se o levantamento da restrição do veículo perante o sistema 

Renajud (fl. 21).

 Custas finais pela autora, visto que desiste da ação, nos termos do artigo 

90, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272846 Nr: 3322-50.2018.811.0055

 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): EDINEIA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A em face de Edinéia Gonçalves de Souza 

Vieira, objetivando o cumprimento de contrato de financiamento firmado 

entre as partes.

Em manifestação de fls. 23 o requerente informa que o as partes entraram 

em composição amigável e em razão disso pugna pela desistência da 

ação.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Não aperfeiçoada a citação, a desistência da ação é possibilidade 

unilateral do autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição 

do §4º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Proceda-se o levantamento da restrição do veículo perante o sistema 

Renajud (fl. 21).

 Custas finais pela autora, visto que desiste da ação, nos termos do artigo 

90, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276414 Nr: 6038-50.2018.811.0055

 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): JOÃO MARTINS TAPEÇARIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 
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“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

No caso dos autos, não se constata a constituição em mora do devedor, 

visto que a notificação de fl. 15-vº sequer chegou a ser entregue, 

constando como motivo da devolução “mudou-se”, razão porque não 

preenchidos os requisitos do art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69.

Portanto, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte requerente para comprovar a mora do devedor, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 231958 Nr: 20828-10.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. G. FERREIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA PRERON GILI - 

OAB:16474/MT

 [...]Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento de 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo 

objeto dos autos nas mãos da requerida, livre de qualquer ônus.Em 

atenção ao princípio da causalidade, condenado a requerida ao 

pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios 

em favor do advogado da parte autora, os quais já foram devidamente 

quitados à fl. 62.Por fim, proceda-se o levantamento de alvará dos valores 

depositados aos autos em favor do requerente.Sem prejuízo das 

deliberações supra, com fulcro no princípio da cooperação, oficie-se à 

instituição financeira para que providencie a liberação do grame existente 

no veículo Fiat Strada placa: NTY4753 em nome da empresa 

requerida.Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.Preclusas as 

vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 252342 Nr: 18669-60.2017.811.0055

 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: VANESSA CORREIA BELAI CRESPIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR LARA REIS, REIS E SAAD 

SOCIEDADE MÉDICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:OAB/MT 5.403, ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLÉGIO 

ALVES - OAB:OAB/MT 5.793, CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA - 

OAB:23.592-O, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES 

- OAB:5911-B/MT

 Autos nº 252342

Vistos.

Considerando-se a complexidade quanto o objeto de lide no que se refere 

ao defeito da prestação médica decorrente da interrupção de tratamento, 

reputo conveniente realizar o saneamento em audiência de forma que 

juntamente com as partes poderemos fixar os meios de prova de forma 

mais adequada a situação fática existente no momento.

Assim, sem prejuízo de oportunizar, neste momento, a manifestação das 

partes quanto a especificação de provas e indicação de pontos 

controvertidos, designo audiência para o saneamento do feito, para o dia 

22 de agosto de 2018, às 14:00 horas-MT, momento em que serão 

analisadas as questões preliminares, fixados os pontos controvertidas e 

as provas que ainda devem ser realizadas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264082 Nr: 27721-80.2017.811.0055

 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: ALCIDES BENTO BATISTA, CARMEN BENTO BATISTA, 

EDINES BATISTA AMARAL SANTANA, CONCEIÇÃO APARECIDA 

BATISTA, ELIAS BENTO BATISTA, EDNA BENTO BATISTA, LUZIA BENTO 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117, WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 Vistos,

Considerando-se as questões apontadas pelas partes quanto a ausência 

de documentos necessários à análise do pedido administrativo, por certo 

que pela correspondência de fls. 70/71, não há como demonstrar que os 

requerentes foram notificados das pendências noticiadas pelo requerido 

na contestação de fls. 62/67.

Assim, ante a questão controversa, determino a intimação do requerido 

para que comprove, no prazo de 15 dias, a notificação dos herdeiros do 

de cujus quanto às pendências noticiadas que culminaram no 

arquivamento do processo administrativo do sinistro.

No mesmo prazo, deverá ainda juntar aos autos o certificado individual do 

falecido referente a apólice nº 203975.

Com as informações, oportunize-se manifestação dos requerentes sobre 

a documentação apresentada bem como para especificar se desejam 

produzir outras provas ou o julgamento antecipado do feito.

Realizadas as providências, retornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 177002 Nr: 19059-35.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL DE OLIVEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 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: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228452 Nr: 17100-58.2016.811.0055

 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): ELEN MACHADO

 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:

 [...]Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

requerente e condeno a requerida ao pagamento em favor do autor nos 

termos do pedido inicial, da quantia de R$ 29.801,15 (vinte e nove mil, 

oitocentos e um reais e quinze centavos), valores a serem atualizados 

com juros de mora à taxa de 1%, não capitalizados , contados da citação 

válida (05/06/2017), bem assim correção monetária, observando o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 242 de 685



INPC/IBGE, desde o ajuizamento da presente.A título de sucumbência 

condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e 

dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 231840 Nr: 20696-50.2016.811.0055

 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: ANDERSON TIBURCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LEONARDO 

LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 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.: 139278 Nr: 9744-85.2011.811.0055

 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: ROSIMAR MUNIZ MALDONADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT-10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18071-A

 Vistos.

Considerando que o saldo devedor apurado no cálculo judicial às fls. 

255/258 suplanta os valores pagos pelo requerente, não vislumbro óbice 

na liberação dos valores vinculados neste feito ao banco requerido.

Assim, proceda-se com a liberação de alvará dos valores depositados 

neste feito em favor da instituição financeira requerida, observando-se a 

conta indicada à fl. 274 e os poderes da procuração.

Não sendo apresentados outros requerimentos de cumprimento de 

sentença, no prazo de 30 dias, retornem os autos ao arquivo com as 

devidas anotações de rotina.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 151822 Nr: 424-40.2013.811.0055

 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: ALEX SANDRO RODRIGUES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Vistos,

Cuida-se de ação indenizatória movida por Alex Sandro Rodrigues Correia 

em face de Oeste Veículos Ltda, os quais firmaram acordo para por termo 

a contenda (fls. 153).

As partes foram intimadas para se manifestarem quanto o cumprimento do 

acordo e permaneceram silentes, presumindo o adimplemento da 

obrigação.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, cabe ao Estado-Juiz apor o seu 

crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a finalidade da 

tutela jurisdicional, sendo certo, ainda, que a extinção vai ao encontro do 

interesse das partes.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO pelo pagamento do crédito cobrado.

Ante a ausência de disposição expressa, custas remanescentes nos 

termos do artigo 90, § 2°, do Código de Processo Civil, as quais se 

encontram suspensas em relação ao autor, em razão da gratuidade 

deferida à fl. 35.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 155164 Nr: 3781-28.2013.811.0055

 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: CLAUDIO WILLIAN LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT, 

JOSEANE DOS SANTOS ROSA - OAB:OAB/MT 16.456, LEANDRO 

CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16308-A/MT

 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.: 156859 Nr: 5477-02.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOPAZIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DECIOLANDIA LTDA, FABIANO 

BENDEROVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DI GIORGIO BECK - 

OAB:OAB/RS 44.311, LEONARDO SANTANA DE ABREU - OAB:OAB/RS 

43.188, MARIO KESSLER DA SILVA NETO - OAB:43187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ORSO - 

OAB:16075/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

MARIA LINA PEREIRA LOPES GRECCO - OAB:9 304/MT

 Vistos,

Considerando-se a cessão de crédito de fl. 212/213, 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, ante a ausência de indicação de bens penhoráveis e o 

decurso do prazo previsto no artigo 921, inciso III, §1º, do Código de 

Processo Civil, 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.: 205212 Nr: 18839-03.2015.811.0055
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVAG TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Compulsando aos autos, verifica-se que o mesmo encontra-se paralisado 

desde 13/11/2017, aguardando-se o pagamento da diligência de citação 

da parte executada.

Assim, intime-se pessoalmente o exequente 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279152 Nr: 8358-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXICASE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIAMÃ RENT A CAR LTDA - ME, GUSTAVO 

DELGADO DA SILVA, ADRIANA DELGADO, SERGIO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, 

ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei.O exequente, por sua vez, deverá ter ciência 

de que, não localizados o(s) executado(s), deverá, na primeira 

oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da 

citação, sob pena de não se aplicar o disposto no artigo 240, §1º, do 

Código de Processo Civil.Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde 

logo, providenciar a juntada de certidão de breve relato obtida junto à 

Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros 

processuais do juízo onde a empresa tem sede ou filial. Por fim, 

registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, o exequente poderá requerer 

diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do artigo 

828, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil.Expedida a certidão, caberá ao exequente 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem 

prejuízo de eventual responsabilização.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265458 Nr: 28796-57.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA VALENCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de liquidação de sentença ajuizado por Maria Antônia Valência 

em face de Ympactus Comercial Ltda- Me, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 49 postula a parte autora pela desistência da 

ação, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Não aperfeiçoada a citação, a desistência da ação é possibilidade 

unilateral do autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição 

do §4º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Custas finais pela autora, visto que desiste da ação, nos termos do artigo 

90, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 269818 Nr: 852-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA ALVES FURQUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de liquidação de sentença ajuizado por Sônia Cristina Alves 

Furquim em face de Ympactus Comercial Ltda- Me, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 57 postula a parte autora pela desistência da 

ação, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Não aperfeiçoada a citação, a desistência da ação é possibilidade 

unilateral do autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição 

do §4º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Custas finais pela autora, visto que desiste da ação, nos termos do artigo 

90, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 60108 Nr: 1714-03.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CESAR TADEU LONDERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO BERTELLI - OAB:10.748-B 

OAB/MT, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Helena Casadei - 

OAB:7240/MT, Júlio César de Carvalho Júnior - OAB:10032, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, Rafael Barroso 

Fontelles - OAB:119.910 OAB/RJ

 Vistos.

Indefiro o pedido de dilação pleiteado pelo executado uma vez que o 

cálculo de fls. 711/712 apenas atualizou o cálculo de fls. 604/605, 

devidamente homologado por este juízo, não havendo qualquer 

complexidade apta a embasar a dilação pretendida.

Assim, aguarde-se o transcurso do prazo concedido, certificando-se o 

ocorrido.
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Decorrido o prazo, sem manifestação das partes, cumpra-se integralmente 

a decisão de fl. 658/659.

Apresentada manifestação das partes, renove-se a conclusão.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123142 Nr: 2180-89.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRSON PEREIRA PAULA, MARIA JOSE DA SILVA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Miranda Costa. - 

OAB:12792-A, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 Vistos,

Oportunize-se a manifestação dos patronos que peticionaram pelo pedido 

de cumprimento de sentença, para que se manifestem sobre o acordo 

apresentado pelos requeridos firmado com o autor Dirson Pereira Paulo e 

tercero que teria englobado os créditos objeto do presente feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 130117 Nr: 8965-67.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU BBA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ADRIANO MAROSTICA, HELIO 

MAROSTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Vistos,

Inicialmente, intime-se o exequente para que promova a atualização do 

débito, compensando-se os valores levantados às fls. 303/304.

Considerando-se o pedido retro, defiro a realização de pesquisa de 

veículos em nome dos executados via Renajud, a qual restou frutífera, 

com a localização de sete veículos em nome dos executados.

Os dois veículos localizados em nome do executado Helio Adriano 

Marostica possuem restrição de alienação fiduciária e restrição 

administrativa, conforme extratos que seguem anexos.

Por outro lado, foram localizados cinco veículos em nome do executado 

Helio Marostica, sendo que apenas um possui restrição de reserva de 

domínio, enquanto os outros não possuem restrição.

Desse modo, com fulcro no princípio da cooperação, promove restrição 

judicial de transferência nos veículos livres de ônus localizados, 

ressaltando que todos foram registrados no estado de Goiás.

Desse modo, intime-se o exequente para que se manifeste expressamente 

quanto ao interesse ou não na penhora dos veículos localizados, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de baixa da restrição veicular de 

transferência já realizada, cujo extrato segue anexo.

Ante o pedido de fls. 287/288, expeça-se carta precatória para promover 

os atos de avaliação e arrematação do bem penhorado.

Por fim, considerando a localização de bens penhoráveis, postergo a 

análise do pedido de diligência junto ao Infojud,

As 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

 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$ 

6.567,39, 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.: 252901 Nr: 19121-70.2017.811.0055

 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 MARTINEZ DELIBERALI, ANDREA SALVADOR 

DELIBERALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, ERICA BORDINI DUARTE - OAB:OAB-SP 

282.567, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - OAB:21936/O, MARIANA 

CRESTANI PALMA - OAB:23.195, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103587/SP

 Vistos,

Inviável o acolhimento da pretensão atinente a substituição da peça 

recursal, visto que patente a preclusão consumativa atinente ao recurso 

interposto por patrono devidamente constituída, sendo irrelevante sua 

substituição posteiror.

Outrossim, encaminhe-se os autos ao Tribunal para o recebimento e 

processamento dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257293 Nr: 22523-62.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU VEICULOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILDA FARIAS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Henrique Teixeira 

Alves - OAB:24126/O, LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA 

ALVES - OAB:23380 MT/O

 [...]Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento de 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo 

objeto dos autos nas mãos da requerida, livre de qualquer ônus.Em 

atenção ao princípio da causalidade, condenado a requerida ao 

pagamento de eventuais custas processuais pendentes e honorários 

advocatícios em favor do advogado da parte autora no percentual de 10% 

sobre o valor das parcelas atrasadas e devidamente pagas em razão 

deste processo, sendo que tal exigibilidade encontra-se suspensa em 

razão da gratuidade da justiça deferida.Proceda-se o levantamento da 

restrição veicular de fl. 23.Publique-se, registre-se, intimem-se e se 

cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas 

legais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278463 Nr: 7767-14.2018.811.0055

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FIRMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação E INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA PARA A AUDIENCIA DESIGNADA PARA O DIA 13/06/2018, 

AS 15h00min Horas, onde foi DEVOLVIDA PELO CORREIO COM A 

INFORMAÇÃO “ MUDOU-SE, devendo informar o endereço atualizado da 

referida requerida para fins de proceder a citação e intimação da mesma 

para a audiência, informando nos autos com urgência, bem COMO 

REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 215265 Nr: 6251-27.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/MT

 Vistos,

Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Djamla dos Santos 

em desfavor de Motomaganize Automotores Ltda. e Ford Company Brasil 

Ltda., todos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Contudo, em manifestação de fls. 376/377, as partes informaram que 

compuseram acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram 

pela sua homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO POR 

sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais 

e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil.

Proceda-se o levantamento de alvará valores depositados aos autos aos 

seus respectivos depositantes, observando-se os dados bancários 

fornecidos à fl. 377.

Além disso, proceda-se o levantamento da restrição judicial perante o 

sistema Renajud à fl. 330.

Comunique-se ao perito judicial.

Honorários advocatícios como acordado e custas remanescentes nos 

termos do artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil.

Considerando a desistência do prazo recursal, arquivem-se com as 

cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 254745 Nr: 20446-80.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID CARVALHO DO NASCIMENTO, LIZ 

KAROLINA ARECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO ANTONIO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:21128/B

 Autos nº: 20446-80.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 254745.

 Vistos etc.

1) RECEBO o recurso nos termos do art. 593, inc. I c/c art. 600, ambos do 

CPP.

 2) ABRA-SE VISTA dos autos à parte apelante para oferecimento das 

razões, no prazo de oito (08) dias e, aportando aos autos, no mesmo 

prazo, ABRA-SE VISTA à parte apelada para contrarrazoar.

3) SALIENTO que o Ministério Público, no mesmo prazo do oferecimento 

das razões, deverá se manifestar com relação ao pleito acostado às fls. 

196 dos autos.

4) Antes de remeter os autos ao Egrégio Sodalício Mato-Grossense, 

CONCLUSOS para análise do pleito de restituição de bens apreendidos.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 1º de fevereiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-46.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON TEIXEIRA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ADRIANO DA SILVA OAB - MT20646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono, para que 

dentro do prazo legal se manifeste acerca do depósito realizado, 

requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001378-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINA SAMPAIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Apesar do inciso IV do art. 52 da Lei n.º 9.099/95 referir-se 

somente em "sentença transitada em julgado", reputo perfeitamente 

possível a realização de uma execução provisória no sistema dos 

Juizados Especiais, considerando que a execução provisória nesta 

Especializada também é disciplinada pelo art. 520 do CPC de 2015. Assim, 

defiro o pedido de processamento da execução provisória, que correrá 

por conta e responsabilidade do exequente (CPC de 2015, art. 520, I). 

Intime-se o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, satisfazer a 

obrigação constante do título (CPC de 2015, art. 815 e ss.), sob pena de 

bloqueio de verbas públicas, com a finalidade de cumprimento da tutela 

específica objeto do título (art. 52, IV e V, da Lei nº 9.099/95). 

Providencie-se o apensamento destes autos ao Processo nº . Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 29 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001381-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GENOVEVA ALVES DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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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, 29 de 

maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001386-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA DOS SANTOS (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS A parte autora requer indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito indevidamente nos órgãos de 

proteção ao crédito, no entanto, pela narrativa dos fatos não é possível 

inferir exatamente quais são os fatos e os fundamentos do pedido. Pela 

narrativa dos fatos não se sabe se a pretensão se funda na inexistência 

de negócio jurídico entre as partes ou, em caso de existência do contrato, 

se já foi extinto pelo adimplemento ou outro motivo. A narrativa específica 

dos fatos é crucial para o deslinde da ação, inclusive para assegurar a 

defesa do reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, 

não se admitindo alegações genéricas, como no presente caso. Assim, 

faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

para que apresente adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos do 

pedido, sob pena de indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 

2015) Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 29 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001419-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JULIO RODRIGUES NERES (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, 29 de 

maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000972-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR BRAZ FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição do id 13362779 

. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, com depósito na 

conta indicada na referida petição. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 

10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, 

juntando aos autos a nota fiscal com a devida especificação dos serviços 

ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, 

intimem-se os reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se 

manifestem sobre a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. 

Após, certifique-se acerca da regular citação, apresentação de resposta 

ou eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos para 

sentença ou outras deliberações. 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, 29 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001112-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GRIJALVINA DE SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 
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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. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 13364969. 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, 24 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000021-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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ELTON STEIGER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

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 
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medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 13236804. 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, 23 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011293-86.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIONISIA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante 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 
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fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 12366695. 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, 23 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001389-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LILIA LIMA DA CRUZ (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, 29 de 

maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001410-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI MARIA GALLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT0012082A (ADVOGADO)

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O (ADVOGADO)

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

Com efeito, a reclamante informa nos autos que está sendo cobrada por 

um débito vencido aos 10.4.2017, no valor de R$ 689,86, ao passo que 

este débito foi quitado no dia 19.3.2018. Os documentos juntados pelo 

reclamante dão suporte as suas alegações, uma vez que junta o extrato 

do Serasa demonstrando a inclusão pelo débito informado acima e o 

respectivo comprovante de pagamento (Id 13421333). Assim, resta 

satisfatoriamente demonstrado, em juízo de rasa cognição, que 

efetivamente já foi quitada a dívida que ensejou a negativação do nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. De outro lado, não se pode 

olvidar que o lançamento do nome do reclamante no banco de dados de 

serviços de restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, 

tem sido objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por 

exemplo, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. 

CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 

77. Em casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do 

credor se mostra precipitada, as consequências em detrimento do 

consumidor ou devedor são devastadoras e irreparáveis, com abalo no 

seu crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu que, em 

casos de discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o 

nome dos devedores no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito. Com muito maior razão na situação em comento, em que já houve 

a extinção da obrigação do contrato em questão. Por fim, verifico ausência 

de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo, e 

até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada 

esta decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo aos bancos 

reclamados. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a medida de 

urgência a fim de determinar seja excluído o nome da reclamante dos 

registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, CDL 

entre outros), com relação ao débito objeto da presente demanda, 

lançados pela empresa reclamada. Oficie-se para exclusão. Recebo a 

petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 
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20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 29 de maio de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41248 Nr: 1555-51.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALESTRINI E GRANELLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1555-51.2011.811.0045 COD.41248

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: BALESTRINI E GRANELLA LTDA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Balestrini e Granella Ltda, CNPJ: 

04368396000185, brasileiro(a), Endereço: Av. Amazonas, 4.150, Bairro: 

Menino Deus, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 505,45 (quinhentos 

e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, 

sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 128,60 

(cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) para fins de recolhimento 

da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

Lucas do Rio Verde - MT, 29 de maio de 2018.

 Luciana Maria Adams

 Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22141 Nr: 3332-47.2006.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE LURDES KOCHNANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI 

DE REZENDE - OAB:10955/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3332-47.2006.811.0045 COD. 22141

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: IVETE LURDES KOCHNANN

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Ivete Lurdes Kochnann, Cpf: 

63030624153 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av. São Paulo 759-E 

Lote A Quadra 29, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT

FINALIDADE INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 505,45 (quinhentos 

e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, 

sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 128,60 

(cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) para fins de recolhimento 

da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

Lucas do Rio Verde - MT, 29 de maio de 2018.

Luciana Maria Adams

 Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39547 Nr: 4574-02.2010.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 4574-02.2010.811.0045 COD.39547

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: MARIA DE LOURDES DE SOUZA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Maria de Lourdes de Souza, Cpf: 

49903942915 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Lote Urbano, Nº 08, 

Quadra 155, Bairro: Cidade Nova, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 505,45 (quinhentos 

e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, 

sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 128,60 

(cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) para fins de recolhimento 

da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 
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conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 29 de maio de 2018.

Luciana Maria Adams

 Gestora Adm II

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002742-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS AUGUSTO CAPELETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MUSSI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002742-67.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 6.922.023,65 

EXEQUENTE: THOMAS AUGUSTO CAPELETTI EXECUTADO: LEANDRO 

MUSSI Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se nos 

autos acerca da certidão do oficial de justiça ID 12956344. Lucas do Rio 

Verde - MT, 29 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-496 GUARDA

Processo Número: 1001416-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE ZAATREH CENTURION OAB - MT21975/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001416-38.2018.8.11.0045; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: GUARDA (1420)/[Guarda, 

Regulamentação de Visitas]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JUNIOR DOS SANTOS PRATES Parte Ré: REQUERIDO: 

JORDANA GLEICE PEREIRA Vistos etc. I. Processe-se em segredo de 

Justiça (art. 155, II, CPC). II. Sendo o autor detentor do poder familiar, não 

visualizo qualquer prejuízo ou empecilho ao deferimento da antecipação de 

tutela pleiteada, resguardando ao autor as visitas da forma requerida 

durante os finais de semana, de forma alternada. Sendo assim, e visando 

regulamentar a situação até ulterior decisão final do presente feito, 

determino que as visitas do genitor a filha ocorram durante finais de 

semanas alternados, das 09:00h de sábado às 19:00h do domingo. III. 

Designo audiência de conciliação para o dia 13/06/2018, às 15:00 horas. 

IV. Cite-se a parte requerida para comparecimento, intimando-a também 

quanto aos termos da presente decisão, devendo o mandado conter 

apenas os dados necessários à audiência e estar desacompanhado de 

cópia da petição inicial (art. 695, §1º, CPC). V. Na audiência, as partes 

deverão estar acompanhadas de seus advogados ou de defensores 

públicos (art. 695, §4º, CPC). VI. Não realizado o acordo, passarão a 

incidir, a partir de então, as normas do procedimento comum, observado o 

art. 335 do CPC, hipótese em que o prazo para defesa se iniciará da data 

da audiência inicial de conciliação/mediação (art. 697, CPC) ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição. VII. 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 (art. 334, §8º). VIII. Havendo 

desinteresse na autocomposição, o réu deverá fazê-lo, por petição, 

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

audiência (art. 334, §8º). IX. A audiência somente não se realizará se 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, §4º, I). X. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003341-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR JANE CARVALHO HESPER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1003341-06.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Para o 

depoimento pessoal da autora e oitiva das testemunhas eventualmente 

arroladas, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

26/06/2018, às 14:00 horas. II. Compete ao advogado da parte autora 

informar ou intimar as testemunhas por ela arroladas 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). III. A inércia na 

intimação das testemunhas importará na desistência da inquirição (art. 

455, §3º, do CPC). IV. A parte autora fica intimada, desde já, por 

intermédio de seu advogado. V. Intimem-se. Cumpra-se. CÁSSIO LUÍS 

FURIM JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003341-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR JANE CARVALHO HESPER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1003341-06.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Para o 

depoimento pessoal da autora e oitiva das testemunhas eventualmente 

arroladas, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

26/06/2018, às 14:00 horas. II. Compete ao advogado da parte autora 

informar ou intimar as testemunhas por ela arroladas 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). III. A inércia na 

intimação das testemunhas importará na desistência da inquirição (art. 

455, §3º, do CPC). IV. A parte autora fica intimada, desde já, por 

intermédio de seu advogado. V. Intimem-se. Cumpra-se. CÁSSIO LUÍS 

FURIM JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002699-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORES DAVID PONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1002699-33.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Segundo a 

legislação de regência (§ 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/91) e o disposto nas 

Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região, a comprovação da 

atividade rural está adstrita à existência de início de prova material, 

corroborada por prova testemunhal. II. Assim, até mesmo nos casos em há 

nos autos início de prova material do exercício do trabalho rural, há que se 

provar também pela prova testemunhal a condição de segurado especial. 

III. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência postulada, sem 

prejuízo da reapreciação do pedido após a realização da audiência 

instrutória. IV. Para o depoimento pessoal da autora e oitiva das 

testemunhas eventualmente arroladas, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26/06/2018, às 14:30 horas. V. Compete ao 

advogado da parte autora informar ou intimar as testemunhas por ela 

arroladas 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, 
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§1º, do CPC). VI. A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). VII. A parte autora fica 

intimada, desde já, por intermédio de seu advogado. VIII. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002699-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORES DAVID PONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1002699-33.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Segundo a 

legislação de regência (§ 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/91) e o disposto nas 

Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região, a comprovação da 

atividade rural está adstrita à existência de início de prova material, 

corroborada por prova testemunhal. II. Assim, até mesmo nos casos em há 

nos autos início de prova material do exercício do trabalho rural, há que se 

provar também pela prova testemunhal a condição de segurado especial. 

III. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência postulada, sem 

prejuízo da reapreciação do pedido após a realização da audiência 

instrutória. IV. Para o depoimento pessoal da autora e oitiva das 

testemunhas eventualmente arroladas, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26/06/2018, às 14:30 horas. V. Compete ao 

advogado da parte autora informar ou intimar as testemunhas por ela 

arroladas 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). VI. A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). VII. A parte autora fica 

intimada, desde já, por intermédio de seu advogado. VIII. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000345-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DE CARVALHO DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000345-98.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARIA FRANCISCA DE CARVALHO DOURADO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. 

Considerando a indisponibilidade desse magistrado visto a presença da 

corregedoria nessa Comarca agregada a necessidade de uso da sala de 

audiência para fins administrativos, redesigno o ato para a data de 

26/06/2018 às 15h00min. II. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100233 Nr: 6097-10.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.944-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REGIS ALBRECHT, 

para devolução dos autos nº 6097-10.2014.811.0045, Protocolo 100233, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89440 Nr: 3325-11.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUREMA FELISBERTO PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:MAT.1526582

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença r. sentença transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 29 de maio de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 105489 Nr: 1531-81.2015.811.0045

 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: AECIO AUGUSTO DE PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA, 

EDNALDO FIRMINO DA SILVA, BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT, 

MARCELA SANTANA MIRANDA - OAB:15861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14.280-B, Rafael Nepomuceno de Assis - OAB:12.093/B, 

Ricardo Alves Athaide - OAB:11.858/A

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença de fls. 260 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 29 de maio de 2018.

Escrivã(o)

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001779-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO OAB - MT0014183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. R. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido por ordem do MM. 

GLEIDSON DE OLIVEIRA G. BARBOSA Dados do processo: JUSTIÇA 

GRATUITA Processo: 1001779-25.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 

58.868,80; Tipo: Cível; Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99); Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROSIMAR APARECIDA 

DE LIMA Parte Ré: REQUERIDO: KLEBER RODRIGUES COELHO Pessoa(s) 

a ser(em) citadas(s): Nome: ROSIMAR APARECIDA DE LIMA Endereço: 

AVENIDA PERNAMBUCO, 184, S, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

12/06/2018, às 17:00 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa 

Comarca, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 
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Despacho/Decisão: “Vistos.1. Processe-se em segredo de Justiça (art. 

189, II, CPC).2. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso, regulamentação de 

guarda/visitas de menor e partilha de bens c/c Liminar de separação de 

corpos e de alimentos provisórios. 3. Por restarem insuficientes os 

elementos trazidos aos autos, postergo a análise da liminar, para 

apreciação após a juntada do estudo psicossocial.5. Observando os 

prazos fixados no artigo 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 12/06/2018, às 17:00 horas (horário de 

Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

(CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca .6. 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).7. Cumpridas integralmente as deliberações supra, 

remetam-se os autos ao CEJUSC com antecedência mínima de 02 (dois) 

dias, nos termos do art. 3º da ordem de serviço 1/2016-CEJUSC.8. As 

partes devem comparecer no CEJUSC 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). 9. Determino a realização de estudo 

psicológico, no prazo de 15 (vinte) dias, de Kleber Rodrigues Coelho e 

Rosimar Aparecida de Lima, pela equipe multidisciplinar do juízo.10. 

Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o caso.11. Vistas 

ao Ministério Público.12. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor, 

na forma do artigo 98 e seguintes do CPC.13. Intimem-se.” 

ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, §§ 1º e 

2º, do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 455 do CPC), sem prejuízo das 

sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos 

peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da 

audiência. 3. No caso de audiência de conciliação e saneamento, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 357 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

as provas oportunamente requeridas. 4. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. LUCAS DO RIO VERDE, 29 de maio 

de 2018. Atenciosamente, FATIMA LUIZ DA SILVA GUARIENTI Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001779-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO OAB - MT0014183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. R. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001779-25.2018.8.11.0045. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROSIMAR APARECIDA DE LIMA 

Parte Ré: REQUERIDO: KLEBER RODRIGUES COELHO Vistos. 1. 

Processe-se em segredo de Justiça (art. 189, II, CPC). 2. Trata-se de Ação 

de Divórcio Litigioso, regulamentação de guarda/visitas de menor e partilha 

de bens c/c Liminar de separação de corpos e de alimentos provisórios. 3. 

Por restarem insuficientes os elementos trazidos aos autos, postergo a 

análise da liminar, para apreciação após a juntada do estudo psicossocial. 

5. Observando os prazos fixados no artigo 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 12/06/2018, às 17:00 horas 

(horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca . 6. 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). 7. Cumpridas integralmente as deliberações supra, 

remetam-se os autos ao CEJUSC com antecedência mínima de 02 (dois) 

dias, nos termos do art. 3º da ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 8. As 

partes devem comparecer no CEJUSC 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). 9. Determino a realização de estudo 

psicológico, no prazo de 15 (vinte) dias, de Kleber Rodrigues Coelho e 

Rosimar Aparecida de Lima, pela equipe multidisciplinar do juízo. 10. 

Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o caso. 11. Vistas 

ao Ministério Público. 12. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor, 

na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. 13. Intimem-se. LUCAS DO RIO 

VERDE, 9 de maio de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001333-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GONCALVES LUSTOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA FREITAS DOS SANTOS (RÉU)

ADELAR VILMAR GLAESER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001333-22.2018.8.11.0045; Valor causa: 

R$ 58.565,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, Retificação de Área de Imóvel]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ALEXANDRE GONCALVES 

LUSTOSA Parte Ré: RÉU: ADELAR VILMAR GLAESER, RENATA FREITAS 

DOS SANTOS Vistos. 1. Acolho a emenda à petição inicial de id. 

12859641. 2. A parte autora ingressou com a presente ação de imissão na 

posse com pedido de tutela antecipada em face da parte requerida supra 

identificada, alegando, em síntese, que adquiriu o imóvel da Caixa 

Econômica Federal no 1º leilão público n. 014/2018/MT, em 02/03/2018, 

todavia, a parte requerida se recusa a sair do imóvel. Com a inicial vieram 

os documentos. 2. É o relato do necessário. Decido. Como é cediço, a 

ação de imissão de posse ostenta natureza petitória e, nos termos do 

artigo 1228, caput do Código Civil, consubstancia o meio processual 

cabível para quem ainda não tem a posse do bem. Seus requisitos são o 

título de propriedade e a ausência do exercício de posse direta sobre o 

bem pelo proprietário. Examinando a escritura pública de id. 12865387 e 

carta de arrematação de id. 12590785, verifica-se que o autor adquiriu o 

imóvel em leilão extrajudicial realizado pela CEF, estando a carta de 

arrematação devidamente registrada no Registro Geral de Imóveis, 

satisfazendo os pressupostos previstos no artigo 37, § 2º do Decreto-Lei 

70/66. Assim, uma vez efetivada a adjudicação do imóvel pelo agente 

financeiro, o que ocorreu no presente caso, é legítima a expedição do 

mandado liminar, exceto se o mutuário ou terceiro interessado comprovar 

que pagou ou consignou o valor devido, antes da realização do primeiro 

ou do segundo público leilão, nos exatos termos ao art. 37, § 3, do 

Decreto-Lei nº 70/66. Constata-se, em sede de cognição sumária, a 

verossimilhança das alegações do autor, posto que demonstrou haver 

adquirido legalmente a propriedade do imóvel por compra, através de leilão 

junto à Caixa Econômica Federal, de sorte que inexiste razão para impedir 
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a imissão na posse do mesmo. Com efeito, presente o receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que o proprietário do 

imóvel litigioso se vê privado do exercício pleno e exclusivo de uso e gozo 

de imóvel do qual detém o domínio, direitos assegurados pelos arts. 1.228, 

caput e 1.231, ambos do CC. Com isso, lhe é tirado o proveito econômico 

que a coisa pode proporcionar, restando caracterizado, destarte, o 

periculum in mora. Nesse sentido, colhem-se os seguintes arestos: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA EM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM 

LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DOS 

AUTORES. RECEIO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. VERIFICAÇÃO DOS 

PRESSUPOSTOS. 1. Constatados os pressupostos para concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela, consistentes na prova inequívoca de 

verossimilhança da alegação dos autores, que adquiriram o bem em leilão 

extrajudicial da Caixa Econômica Federal, e no fundado receio de dano de 

difícil reparação, uma vez que os proprietários estão arcando com 

despesas do imóvel e residem em imóvel emprestado, somando-se ainda a 

reversibilidade do provimento antecipatório, é de rigor o deferimento do 

pedido liminar de desocupação do imóvel em prol dos novéis proprietários. 

2. Recurso não provido. (2009002003639AGI, Relator Desembargador 

CRUZ MACÊDO, 4ª Turma Cível, DJ de 24/06/2009, pág. 129). 

Destacou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS 

AUTORIZADORES. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA 

DEVIDAMENTE REGISTRADA NO NOME DA ADQUIRENTE. - Não se mostra 

viável o atendimento do pedido de revogação da decisão que determinou a 

desocupação do bem ao requerido, tendo em vista a regular arrematação 

do apartamento pela autora em leilão realizado pelo agente financeiro 

(Caixa Econômica Federal). - Recurso improvido. Unânime. 

(20090020046293AGI, Relatora Desembargadora MARISA CÂNDIDA 

CARMO FERREIRA, 6ª Turma Cível, DJ de 27/05/2009, pág. 184). 

Destacou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE 

POSSE – DECISÃO QUE DEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ALEGAÇÃO 

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PEDIDO DE CORREIÇÃO – INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA. 1. Restam devidamente comprovados os pressupostos 

necessários à concessão da imissão de posse, pois os Agravados 

adquiriram legalmente o imóvel objeto da lide, por meio de arrematação em 

concorrência pública realizada pela Caixa Econômica Federal. 2. Nem a 

alegada ilegitimidade passiva, que, diga-se, não foi ainda objeto de análise 

pela instância monocrática, nem o pedido de correição formulado pela 

esposa do Agravante, se mostram suficientes para cassar a decisão 

impugnada. 3. Recurso desprovido. Unânime. (20030020085297AGI, 

Relator Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA, 5ª Turma Cível, DJ de 

23/09/2004, pág. 63). Destacou-se. PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO 

TIRADO CONTRA DECISÃO ANTECIPATÓRIA DE TUTELA PLEITEADA EM 

AÇÃO REIVINDICATÓRIA, CONSISTENTE NA IMISSÃO DE POSSE DE 

IMÓVEL ARREMATADO EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO POR 

AGENTE FIDUCIÁRIO - IMPROVIMENTO. 1. Comprovada a arrematação do 

imóvel em execução extrajudicial, mediante título regularmente registrado 

no registro imobiliário, possível se mostra a antecipação da tutela 

pleiteada, consistente na imissão de posse. 2. Agravo improvido. 

(20000020052484AGI, Relator Desembargador ESTEVAM MAIA, 4ª Turma 

Cível, DJ de 21/02/2001, pág. 53). Destacou-se. 3. Ante o exposto, nos 

termos do art. 300, do Código de Processo Civil, defiro a tutela antecipada 

em favor do autor, determinando sua imediata imissão na posse do imóvel, 

devendo ser intimada a requerida e todos que lá estiverem a deixar o 

imóvel no prazo de 10 dias, sob pena de desocupação forçada. 4. 

Observando os prazos fixados no artigo 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 12/06/2018, às 16:00 horas 

(horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca . 5. 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). 6. Cumpridas integralmente as deliberações supra, 

remetam-se os autos ao CEJUSC com antecedência mínima de 02 (dois) 

dias, nos termos do art. 3º da ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 7. As 

partes devem comparecer no CEJUSC 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). 8. Ante os documentos juntados 

com a petição do id. 12859641 e ss., DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita ao autor, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. 9. Expeça-se 

o necessário. 10. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 7 de maio 

de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88181 Nr: 2042-50.2013.811.0045

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

 PARTE AUTORA: VBNDS, SADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO - 

OAB:14183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOANETHO 

BARRETO ARAUJO, para devo lução dos autos n º 

2042-50.2013.811.0045, Protocolo 88181, 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): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118607 Nr: 8736-64.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVELTON CHORE LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI 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: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Intimação do requerido para que no prazo legal, apresente contrarrazões 

de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113721 Nr: 5948-77.2015.811.0045

 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: EDMAR RODRIGUES CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PILATTI - OAB:33.611, 

MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para que no prazo legal, apresente contrarrazões de 

apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 769 Nr: 2235-80.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YOSHIKASU OKA, OLEANA DO PRADO OKA, 

HIDEO OKA, LEONIDIA A.A. OKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT

 Intimação do patrono do exequente, para manifestação quanto a 

avaliação de fls. 171/172.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 256 de 685



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118770 Nr: 8808-51.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAR NORTE LESTE 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: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - 

OAB:13237/B

 Initmação do requerido para no prazo legal, apresentar contrarrazões de 

apelação.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86913 Nr: 711-33.2013.811.0045

 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: FOSB, CDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI 

DE REZENDE - OAB:10955/MT, HEMELLY BURATTO - OAB:12243/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA DE JESUS 

RIBEIRO PINHO, para devolução dos autos nº 711-33.2013.811.0045, 

Protocolo 86913, 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): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121508 Nr: 1338-32.2016.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOQUE BARROS ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora a retirar as cópias autenticadas, disponíveis na 

secretaria pelo prazo de 30 (trinta)dias, em atendimento à petição de fls. 

62/65. Autos retornarão à Central de Arquivamento e Arredação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 21862 Nr: 3146-24.2006.811.0045

 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: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROFÉRTIL CENTRO-OESTE PRODUTOS PARA 

AGROPECUÁRIA, ADÃO TIMOTEO DE LIMA, MARIA CONCEIÇÃO 

FIGUEIREDO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a(s) 

carta(s) precatória(s) expedida(s) , devendo comprovar a(s) 

distribuição(ões) no prazo de 30 dias, informando o número e a Vara do 

Juízo deprecado onde foi distribuída, para posterior acompanhamento pelo 

Juízo deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 1957 Nr: 55-67.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI GUILHERME ARTMANN, VALDIR 

GIARETA, LUIZ MATSUBARA, DINIZ BRUNO BETELLA, GERALDO AMBIEL, 

JOSÉ NAKIRI, JOCI PICCINI, IVO LAZZARI, ANTONIO CARLOS COSTA 

LIMA, ARNALDO JOÃO VASIELEWSKI DE FREITAS, ELIO FAQUINELLO, 

ANTONIO ISAAC FRAGA LIRA, CRISTIANO KURMANN, SAUL MARCHIORI, 

DAVID JOSÉ MIGNONI, TADEU DE CARLI, ADEMAR PEDRO PICCINI, 

REINALDO ANTÔNIO MELCHIOR, MILTON NODARI, JANI ALVES, 

OLENDINO A. CASTELAN, ANDERSON LUIZ PEZ, ANERI LANCARO, 

ALTAIR PASQUALI, AUGUSTINHO VIAPIANA, DEONILDE OLIMPIA 

PASQUALI, CLEDIR PEDRO TECCHIO, ANTONIO BERNARDI BOYASKI, 

CLEUSA SCARATTI BOYASKI, ARMANDO BOYASKI, ZILMAR LACKS 

SCARATTI, EVALIR CÉSAR DAMO, NEIVA LOUDES MACHIORI, TEREZINHA 

RUSTEL AMBIEL, NOELI MARIA GREGÓRIO, PAULO ROBERTO PEREIRA 

PIRES, PEDRO LEMES DE ALMEIDA NETO, DORA ALICE DE ALMEIDA, 

LUCIMAR AGOSTINI, OLIMPIO SCARATTI, JOÃO LUIZ BASSO, 

ROSANGELA TEREZINHA BASSO, MARIA DALASTRA AGOSTIN, EMILIA 

L. SCARATTI, CLEUZA TEREZINHA POZZER PIRES, MATILDE M. 

KURMANN, GENAIR M. FRIZZO FAQUINELLO, COOPERATIVA 

AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, 

DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - OAB:5752/MT, JOÃO BATISTA 

FERREIRA - OAB:10962-B/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - 

OAB:9301/MT, LIANA MARA COCCO MUNARETTO - OAB:7134/MT

 Nos termos da legislação vigente, abro vistas à Exequente, pelo prazo de 

05 (cinco)dias,para ciência acerca da petição de fls. 691/695 e certidão 

de fl. 696, e requerer o que entedender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93589 Nr: 702-37.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER MERIDIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J PAR AGRICOLA LTDA, JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:SP/257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 702-37.2014.811.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com o objetivo de atestar se a 

sentença proferida na ação de embargos à execução n.º 

1745-72.2015.811.0045, código 105904, transitou em julgado.

Compulsando o processo, é possível divisar que foi determinado, em 

momento anterior, a realização de consulta acerca da existência de bens 

penhoráveis, através do sistema InfoJud, ocasião em que procedeu-se a 

juntada ao processo de duas declarações de imposto de renda dos 

executados. Estes documentos estão juntados nas fls. 93/114 dos autos e 

evidenciam a existência de um extenso rol de bens, de propriedade do 

executado. Portanto, nesta etapa do processo, não há necessidade de 

realizar-se nova consulta a banco de dados públicos, sem que o 

exequente se manifeste objetivamente com relação a penhorabilidade dos 

bens indicados nas declarações de renda dos executados, arquivadas no 

processo. INDEFIRO, por conseguinte, o pedido de realização de consulta 

através do sistema RenaJud.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

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.: 5529 Nr: 228-23.2001.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPERTRACTOR MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635, MAURICIO SCHULTZ NETO - OAB:8.823

 Processo n.º 228-23.2001.811.0045.

Arquive-se o processo. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86433 Nr: 228-03.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES DE ANDRADE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIS DALTO DE 

MORAES - OAB:287251

 Processo n.º 228-03.2013.8.11.0045.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal, em que o credor pretende a 

satisfação de seu crédito, consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência 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.

Condeno o executado no pagamento das custas judiciais.

Preclusa a decisão judicial, 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 das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38015 Nr: 3052-37.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO EBERHARDT, EUNICE ZENAIDE 

MACIEL EBERHARDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Processo n.º 3052-37.2010.811.0045.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial juntada na fl. 214 dos autos. 

Após, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 6016 Nr: 722-82.2001.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Processo n.º 722-82.2001.811.0045.

Intime-se a executada, através do advogado constituído, via DJe, a 

respeito do conteúdo do laudo de avaliação. Após, venham conclusos 

para exame.

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.: 112585 Nr: 5246-34.2015.811.0045

 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: JOSE BENEDITO PEDRO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIS LOPES, ROSIMAR APARECIDA DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLO - 

OAB:14474-E, LUIS EDUARDO FERREIRA - OAB:MT/20.674, WILLIAN 

GONÇALVES DA SILVA - OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA 

- OAB:16.427 MT

 Processo n.º 5246-34.2015.8.11.0045.

Intimem-se as partes litigantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indiquem, caso queiram, as provas que pretendem produzir, 

especificando, de forma fundamentada, a sua necessidade.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87231 Nr: 1040-45.2013.811.0045

 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: DARCY AVILA, ORDALINA PAIM AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELISTEUS OLIVIO FAVA, GLADIS HOERLLE 

FAVA, ODILIO DÁRIO FAVA, ZELMI BASSO, ERONDINA FAVA, MARILENE 

TEREZINHA CESTARI BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Item I – Logo, DEFIRO a sucessão processual do ‘de cujus’ Darcy Ávila 

pelo inventariante José Carlos Ávila, exclusivamente para o fim de 

representá-lo nos autos da presente demanda.Intime-se José Carlos Ávila 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie a juntada do termo de 

inventariante.Procedam-se as alterações nos registros e na autuação do 

feito.Item II – INDEFIRO o pedido de extinção do processo, sem o 

julgamento do mérito. Primeiro porque o falecimento do réu, exceto no caso 

em que o direito, objeto da lide, é de natureza intransmissível, não produz 

a extinção do processo. Há, a necessidade, neste caso de realizar-se a 

sucessão processual da parte falecida pelo seu espólio ou pelos seus 

sucessores, cuja providência constitui encargo processual do autor, que 

deve promover a citação do espolio ou dos sucessores do falecido, sob 

pena de extinção do processo. Segundo porque a ausência de interesse 

dos réus, já citados, em obter a tutela jurisdicional e/ou promover a sua 

defesa no processo não tem o efeito de dinamizar a extinção da demanda 

— até mesmo porque na ação de usucapião, devido à eficácia ‘erga 

omnes’ da sentença declaratória, há necessidade de o autor comprovar o 

fato-posse, independentemente da ocorrência da revelia.Existindo 

informações que demonstram a possível ocorrência do falecimento do réu 

Odilio Dario Fava, DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do 

processo.Expeça-se ofício ao Cartório de Registro Civil da Comarca de 

São José do Rio Claro/MT, com o fito de requisitar, no prazo de 10 dias, a 

remessa de cópia da certidão de óbito do réu Odílio Dario Fava. Expeça-se 

ofício ao Cartório Distribuidor da Comarca de São José do Rio Claro/MT, 

com o objetivo de solicitar informações acerca da existência de ação de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 258 de 685



inventário ou arrolamento de bens deixados em virtude do falecimento do 

‘de cujus’ Odilio Dario Fava.Após, com a juntada das respostas, 

proceda-se à intimação dos autores para que, no prazo de 60 dias, 

promovam a citação do espólio ou dos herdeiros do ‘de cujus’.Item III – 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92942 Nr: 216-52.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: CADORE, BIDÓIA E CIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. M. SILVA NOVAS-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:99525/MG, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 216-52.2014.811.0045.

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 921, inciso III do Código de 

Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo 

pelo prazo de 01 (um) ano. 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.: 100139 Nr: 6017-46.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEANE ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Processo n.º 6017-46.2014.811.0045.

Intime-se o perito para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique data, 

horário e local para a realização dos trabalhos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88883 Nr: 2786-45.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUTZEN & BUTZEN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS PEREZ DE AMORIM-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE 

FERREIRA - OAB:OAB/MS 12522, VITOR DEL CAMPO FIORAVANTE 

FERREIRA - OAB:21632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260/MT

 Processo n.º 2786-45.2013.811.0045.

Com lastro no conteúdo normativo do art. 828 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que seja expedida certidão comprobatória do ajuizamento na 

demanda executiva.

Considerando-se a ausência de informações a respeito da existência de 

bens, passíveis de penhora, DETERMINO a realização de consulta, junto 

ao sistema RenaJud, com o objetivo de obter informações acerca da 

existência de veículos em nome da executada.

Com a juntada do extrato, que segue em anexo, e demonstra que a 

executada possui, registrado no banco de dados do Detran, dois veículos, 

um deles de fabricação antiga e o outro gravado com o ônus da alienação 

fiduciária em garantia, intime-se a exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, decline se existe interesse na realização da penhora dos bens 

e na inclusão da restrição administração e, também, promova o andamento 

no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 122499 Nr: 1858-89.2016.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPER ENERGIA S/A, HELENA BRENNAND 

SOUZA LEAO, LEO MENDES DE FARIAS, CARLOS EUGENIO DE ALMEIDA 

BRENNAND, BIANCA SERRADO GOMES ACCIOLY DA SILVA, TEREZA 

MARIA BRENNAND OLIVEIRA, CORNELIO DE ALMEIDA BRENNAND, JOSÉ 

ROBERTO MONTENEGRO FARO, MANUEL GONÇALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:2606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE DE MELO GOMES - 

OAB:AL/5277, LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - OAB:MT/3.934, 

URSULA OURIQUES DE ARAÚJO LACERDA - OAB:PE/23.721

 Processo n.º 1858-89.2016.811.0045.

Expeça-se ofício ao Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá/MT, fazendo-se referência ao processo n.º 

55878-13.2014.811.0041, código 942193, com o objetivo de solicitar a 

remessa de cópia da petição inicial, contestação, da decisão judicial que 

deferiu/indeferiu o pedido de liminar e do despacho saneador, para a 

finalidade de instruir este processo e subsidiar a prolação de posterior 

veredicto que verse sobre a configuração da conexão de ações.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 20784 Nr: 2100-97.2006.811.0045

 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): DINIZ BRUNO BETELLA, NERI GUILHERME 

ARTMANN, VALDIR GIARETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI EDUARDO SANO 

LAURINDO - OAB:OAB/MT 10128

 Processo n.º 2100-97.2006.811.0045.

Primeiramente, de suma importância enfatizar, por conveniente, com 

relação à multa prevista no art. 71 do Decreto-lei n.º 167/1967, que não há 

necessidade de que a decisão judicial, que recebe a petição inicial e 

ordena a citação dos executados, estabeleça/autorize, de maneira 

expressa, a sua cobrança, visto que havendo previsão contratual, a 

incidência decorre, de forma automática, da mora contratual e da 

existência da cobrança em processo contencioso judicial. Desnecessária, 

portanto, a fixação, através de decisão judicial, da multa.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 199 dos autos.

A escrivania deverá elaborar certidão, com o objetivo de atestar se a 

sentença de mérito proferida na ação n.º 22324-75.2014.811.0045, código 

101636, transitou em julgado.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 30758 Nr: 623-34.2009.811.0045

 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: CP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT, FÁBIA MARA P. FAVARETTO DE 

ANDRADE - OAB:10.258

 Processo n.º 623-34.2009.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação do executado, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37646 Nr: 2683-43.2010.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOICE DAIANE BORTOLINI, VERACI BORTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A 

(CEMAT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:SP/146.997, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951

 Processo n.º 2683-43.2010.811.0045.

Intime-se o réu/apelado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. Após, 

remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 111274 Nr: 4570-86.2015.811.0045

 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: ROSILEM NANCI DA DILVA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORNÉLIA LENZ BRANDT, ALDO BRANDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH AIARDES - OAB:15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 Processo n.º 4570-86.2015.811.0045.

Intimem-se os réus/apelados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo 

Civil]. Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24831 Nr: 2626-30.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOELITA CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA ELIZA MATTOS - 

OAB:32438/PR, Regisson José de Castro - OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416-MT

 Processo n.º 2626-30.2007.811.0045.

Anote-se no campo destinado às observações, na etiqueta de autuação, 

na capa do processo, a ultimação da penhora no rosto dos autos [art. 

1.028, § 3.º da CNGCGJ/TJMT; art. 860 do Código de Processo Civil]. 

Após, intimem-se as partes.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada nas fls. 168 e 184 

dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 125296 Nr: 3137-13.2016.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE BOTELHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:221271/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3137-13.2016.811.0045.

Considerando-se que a autora, devidamente intimada para realizar a 

quitação das despesas de locomoção do meirinho, quedou-se inerte, 

devolva-se a deprecata, registrando-se as homenagens de estilo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118780 Nr: 8817-13.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL JONATA QUEIROZ TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na 

peça inicial por Banco Honda S/A contra Rafael Jonata Queiroz Taques, 

para o fim de: a) DECLARAR consolidado em mãos da empresa requerente 

a posse e a propriedade do bem descrito na inicial, na forma do que 

dispõe o art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei n.º 911/1969; b) DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.Pelo 

princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 

2.º do Código de Processo Civil, CONDENO o requerido no pagamento de 

custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da 

parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o 

interstício temporal que o processo tramitou.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86174 Nr: 5862-14.2012.811.0045

 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
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 PARTE AUTORA: ANGELICA DRZERISKI ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5862-14.2012.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Angelica Drzeriski 

Alves contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que visa a 

satisfação da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica e que 

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.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial juntada na fl. 154 dos autos.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 81521 Nr: 737-65.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. L. IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AMANDA KOENIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem 

acerca do Laudo de Avaliação conforme fls 228/229.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 82123 Nr: 1433-04.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO S/A COMÉRCIO DE PNEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAITAN ELGER & ELGER LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ALBERTO RODRIGUES - 

OAB:20906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113489 Nr: 5781-60.2015.811.0045

 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: MARCIO ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT, VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - OAB:RO-13.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:MT.12099-B

 Intimação da parte autora para manifestar nos autos, acerca da certidão 

negativa do oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98594 Nr: 4869-97.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSÉ 

VALDEMAR KLUGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada do autor, para juntar aos autos a guia da diligência 

do oficial de justiça, uma vez que a guia apresentada nos autos consta no 

site do TJ como guia não arrecadada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117294 Nr: 7998-76.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER MERIDIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA MINEIRO LTDA, TEREZINHA DE 

FREITAS B. RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 30073 Nr: 156-55.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, par manifestar aos autos informando o 

endereço para intimação da requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88239 Nr: 2098-83.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX BARBOSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca do retorno da carta de 

citação, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 34475 Nr: 4220-11.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE FILHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca do retorno da carta de 

intimação, no prazo de 05 dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102800 Nr: 150-38.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 89752 Nr: 3641-24.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIAGO CORREA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Cristina Gaio - 

OAB:14331/MT, Wender Gusmã Jacon - OAB:284734/SP

 Vistos etc.,Trata-se de executivo de pena do recuperando Hiago Correa 

Rodrigues, onde o mesmo foi condenado a uma reprimenda de 06 (seis) 

anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 

(quinze) dias-multa.Instado, o representante do Ministério Público 

manifestou pela concessão do benefício do livramento condicional em 

favor do recuperando (fl. 174).(...).Designo audiência admonitória para o 

dia 05 de junho de 2018, às 15h00min.Findo, INDEFIRO o petitório de fls. 

175/180, uma vez que a suspensão dos direitos políticos do recuperando 

é um dos efeitos da condenação penal, não podendo a mesma ser 

revogada a qualquer tempo conforme requerido pela Defesa. Às 

providências e expedientes necessários observando as formalidade 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 139045 Nr: 15260-52.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILZA PINTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5.906

 Vistos etc.,Trata-se de executivo de pena da recuperanda Denilza Pinto 

dos Santos, onde a mesma foi condenada a uma reprimenda de 04 

(quatro) anos e 05 (cinoc) meses de reclusão e ao pagamento de 500 

(quinhentos) dias-multa.Instado, o representante do Ministério Público 

manifestou pela concessão do benefício do livramento condicional em 

favor da recuperanda (fls. 179/180).(...).Designo audiência admonitória 

para o dia 05 de junho de 2018, às 15h00min.Às providências e 

expedientes necessários observando as formalidade legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001711-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDRA EVELYN LIMA MOURAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Tendo em vista a Portaria nº 269/2018- Presidente, que suspendeu o 

expediente 22/06/2018, visto isso, redesigno-as para nova data, sendo 

assim intimo os advogados para audiência de conciliação designada para 

o dia 13/07/2018 as 15:15 horas, devendo comparecer ao ato 

acompanhado da parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001755-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JS DIESEL MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCEMAR CARLOS LORENZ (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a Portaria nº 269/2018- Presidente, que suspendeu o 

expediente 22/06/2018, visto isso, redesigno-as para nova data, sendo 

assim intimo os advogados da parte da audiência de conciliação para o dia 

12/07/2018 as 16:30 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-19.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010183-19.2013.8.11.0045 REQUERENTE: VANILDA ALVES 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS BROKER LTDA Vistos. O crédito constituído em favor do 

exequente por meio de título judicial não pode ser executado perante o 

Juizado Especial Cível, o qual é incompetente para fazê-lo, eis 

encontrar-se a empresa executada em processo de recuperação judicial, 

fato esse suficiente para impor a necessidade de habilitação de seu 

crédito perante o juízo falimentar, por ter sido constituído em data anterior 

ao ingresso daquela ação. Sobre o tema, o Enunciado n. 51 do FONAJE: 

“Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).” Posto isto, com fulcro 

no artigo 51, III da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO O FEITO, sem 

resolução de mérito. Expeça-se a certidão de crédito em favor do 

exequente para que seja feita a habilitação do seu crédito junto ao juízo 

em que tramita a recuperação judicial. Após, certifique-se o trânsito em 

julgado, arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de fevereiro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010681-81.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUNIX - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010681-81.2014.8.11.0045 EXEQUENTE: MASTER COMERCIO 

DE PECAS LTDA - ME EXECUTADO: SUNIX - COMERCIO DE PECAS E 

SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA - EPP Vistos etc. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifica-se que o autor não juntou endereço do 
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reclamado e que até a presente data não foi possível a citação do 

requerido. Conforme exigência do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

é necessário o endereçamento da residência do réu para fins de citação e 

intimação. Embora oportunizada por várias vezes à parte autora, indicação 

da referida informação, a mesma não trouxe novas informações nos 

autos, sendo por este motivo o indeferimento da inicial. 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; (...) Ante ao 

exposto, indefiro a inicial e JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, I do Código de Processo Civil e art. 51, II 

da Lei 9.099/95. 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, 06 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80862 Nr: 40-44.2012.811.0045

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR ANTONIO CARLOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI OURO 

VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADELAR COMIRAN, 

para devolução dos autos nº 40-44.2012.811.0045, Protocolo 80862, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 113669 Nr: 5912-35.2015.811.0045

 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: SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMIBILIARIOS LTDA, 

ANTARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO DA SILVA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DA CUNHA RIBEIRO 

- OAB:27263, MICHELLE DE CASTRO CINTRA - OAB:48624, THAIS 

APARECIDA PENA - OAB:OAB-GO 33.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE C/C PERDAS E DANOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, tendo as 

partes acima qualificadas.

As partes, conforme petição juntada às pp. 79/80, entabularam acordo 

requerendo a sua homologação e suspensão do processo até o efetivo 

pagamento do valor total pactuado.

Pois bem, verificando que o acordo fora assinado pelas partes, bem como 

acompanhado pela advogada das requerentes, a qual possuí poderes 

para transigir, conforme procuração e substabelecimento encartados às 

pp. 20/21 e 82 dos autos, a homologação de rigor se impõe.

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

efeitos o presente acordo havido entre as partes nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC.

SUSPENSO o trâmite processual até a data aprazada para o pagamento 

total do pactuado (cláusula quinta, item “d” – p. 79v.), que deverá ser 

comprovado nos autos.

Sem custas remanescentes, eis que devidamente recolhidas, quando da 

propositura ad ação (pp. 52/55) e honorários advocatícios conforme 

acordado (clausula oitava – p. 80).

Transitada em julgado, certifique-se e aguardem-se os presentes autos 

em cartório até a comprovação do pagamento do acordado.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93300 Nr: 496-23.2014.811.0045

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE ILÁRIA SOBIERAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE PAULO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS, em trâmite entre as partes acima 

identificadas.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora fora intimada, 

inicialmente, por meio de seu patrono, para que promovesse o regular 

andamento do feito, conforme certificado à p. 69 dos autos.

À p. 70, fora renovada a intimação da requerente, objetivando o regular 

prosseguimento do feito no prazo legal. Certificou-se a sua inércia à p. 71 

(a numerar).

Posto isto, considerando que a parte autora não demonstrou interesse no 

prosseguimento do feito, bem como por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbia, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) 

dias, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, inciso III, do CPC.

Deixo de aplicar os termos do art. 485, § 2º, do CPC, tendo em vista a 

gratuidade de justiça concedida à requerente (p. 39).

 Transitada em julgado arquivem-se os autos dando-se as baixas de 

praxe.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 103053 Nr: 286-35.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DIMITRI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:OAB/MT13.604-A

 Vistos.

Arquive-se.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 123721 Nr: 2410-54.2016.811.0045

 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: VILMAR JOSÉ CAMILOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO POR 

SUPERENDIVIDAMENTO, em trâmite entre as partes acima identificadas.

Em petição de p. 48, a parte requerente pugnou pela desistência da ação, 

pugnando pela homologação do pedido.

Apresentou documento à p. 49.

Assim, verificando que não houve a angularização da relação processual, 

pela inexistência de citação, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

e, de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas, nos termos 

do art. 90, caput, do Código de Processo Civil, eis que trata-se de 
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beneficiário da gratuidade de justiça (p. 47), assistido pela Defensoria 

Pública Estadual.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40355 Nr: 667-82.2011.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CORA, SILMARA CORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT, Valterlei Cristiano Miquelin - OAB:14307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, em trâmite entre as partes acima 

identificadas.

Compulsando os autos, verifica-se que determinada (p. 102) a intimação 

da parte requerente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção (art. 485, § 1º, do CPC), a qual foi publicada no Diário Justiça 

Eletrônico Edição n° 10137 em 10.11.2017, em nome dos advogados da 

parte autora, conforme lançamento registrado no sistema Apolo em 

10.11.2017.

Devidamente expedida e encaminhada a carta de intimação (p. 103), o AR 

(Aviso de Recebimento) fora devolvido ao remetente pelo motivo 

“mudou-se”, conforme o acostado à p. 104 do feito.

Pois bem. O art. 274, parágrafo único, do CPC determina:

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.

Desta forma, se torna inviável a determinação da intimação pessoal da 

parte autora, por meio de oficial de justiça, uma vez que o documento de p. 

104 consta a informação “mudou-se”, o que tornará inócua outras 

tentativas de localização pessoal.

Posto isto, considerando que a parte autora não demonstrou interesse no 

prosseguimento do feito, bem como estando este paralisado há mais de 30 

(trinta) dias por negligência do requerente, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais (Art. 485, § 2°, do CPC), tendo em vista que já foram 

recolhidas quando da propositura da ação (pp. 66/67).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos dando-se as baixas de 

praxe.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 41585 Nr: 1894-10.2011.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valterlei Cristiano Miquelin - 

OAB:14307/MT, WESLEY RODRIGUES ARANTES - OAB:13616 OAB/MT

 Vistos.

Remeta os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento n.º 12/2017-CGJ.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87364 Nr: 1180-79.2013.811.0045

 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: KENJI YANAGU JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513/DF

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, em trâmite entre as partes acima identificadas.

Verifica-se dos autos às pp. 168/175 e 186/198, que as partes 

interpuseram recurso de apelação, contudo, entabularam acordo, 

requerendo a sua homologação, conforme petição juntada às p. 203 e 

verso, desistindo de qualquer recurso interposto (p. 203verso – “item II”).

Pois bem. Nota-se que o instrumento do acordo fora assinado pelos 

advogados das partes, os quais possuem poderes para transigir, 

conforme procurações e substabelecimentos encartadas às pp. 21, 48 e 

143, e ainda, o cumprimento integral do pacto (p. 204/206), a homologação 

de rigor se impõe.

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

efeitos o presente acordo havido entre as partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, fazendo-o por sentença.

No que tange às custas processuais, tendo em vista a ausência de 

especificação no acordo apresentado (p. 203 e verso), mantenham-se os 

termos da sentença proferida às pp. 183/185.

As partes renunciaram ao prazo recursal, assim, cumprida as 

determinações acima, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 84456 Nr: 3988-91.2012.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARLEI DUARTE NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS,ETC. Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em 

trâmite entre as partes acima identificadas.

Em petição de p. 83, o exequente pugnou pela desistência da ação, 

requerendo a extinção e arquivamento em definitivo do presente feito.

Assim, considerando os termos do art. 775 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e, de consequência, JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

CPC.

Não fora realizada nenhuma restrição judicial no que tange ao objeto do 

presente feito.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81689 Nr: 925-58.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETIFICA DE MOTORES RIO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LUIZ DE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, em trâmite entre as partes acima 

identificadas.

Compulsando os autos, verifica-se que determinada (p. 64) a intimação da 

parte exequente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção 
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(art. 485, § 1º, do CPC), a qual foi publicada no Diário Justiça Eletrônico 

Edição n° 10137 em 10.11.2017, em nome do advogado da parte 

exequente, conforme lançamento registrado no sistema Apolo em 

10.11.2017.

Devidamente expedida e encaminhada a carta de intimação (p. 65), o AR 

(Aviso de Recebimento) fora devolvido ao remetente pelo motivo “número 

inexistente”, conforme o acostado à p. 66 do feito.

Pois bem. O art. 274, parágrafo único, do CPC determina:

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.

Desta forma, se torna inviável a determinação da intimação pessoal da 

parte exequente, por meio de oficial de justiça, uma vez que o documento 

de p. 104 consta a informação “mudou-se”, o que tornará inócua outras 

tentativas de localização pessoal.

Posto isto, considerando que a parte exequente não demonstrou interesse 

no prosseguimento do feito, bem como estando este paralisado há mais de 

30 (trinta) dias por negligência do requerente, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Despesas remanescentes pela parte exequente, nos termos do art. 485, § 

2º, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos dando-se as baixas de 

praxe.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92587 Nr: 6438-70.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMOR PORTELA FACHINELLO, ADRIANA RIMOLDI 

FACHINELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOIRI TEREZINHA GRASSI HILLESHEIM, 

SUELEN CRISTIANE DALPRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT, RAQUEL 

CASONATTO - OAB:MT/10.798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KACIA GABRIELI URIO DE 

CARVALHO - OAB:67737, RODRIGO BIEZUS - OAB:36.244/PR

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em tramite 

entre as partes acima identificadas.

Em petição de p. 412, o exequente informou a quitação integral da dívida, 

requerendo a extinção do feito.

Assim, tendo em vista o adimplemento integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTO o processo, nos moldes do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado arquivem-se os autos dando-se as baixas de praxe 

e estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108108 Nr: 2900-13.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LUIZ MAGNANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se, pessoalmente a parte exequente, para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 

1º).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97514 Nr: 3962-25.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDRAUFORT PEÇAS E SERVIÇOS 

HIDRALICOS LTDA ME, FREDERICO DE LIMA RAMIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, Carvalho e Advogados Associados - OAB:, 

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - OAB:15.020-B/MT, ELIZETE 

APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:SP/68.723, PAULO 

EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 13577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, em trâmite entre as partes acima 

identificadas.

Compulsando os autos, verifica-se que a fora determinada a intimação da 

parte exequente (p.52), para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

À p. 56 (a numerar), fora certificado o decurso do prazo in albis para a 

parte exequente se manifestar.

Posto isto, considerando que a parte exequente não demonstrou interesse 

no prosseguimento do feito, bem como por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbia, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) 

dias, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, inciso III, do CPC.

Deixo de aplicar os termos do art. 485, § 2º, do CPC, tendo em vista o 

recolhimento das custas processuais quando da propositura da ação (pp. 

33/36).

 Transitada em julgado arquivem-se os autos dando-se as baixas de 

praxe.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40241 Nr: 557-83.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CESÁRIO DA SILVA, MARIA DE 

LOURDES PIVETTA CESÁRIO, MANOEL CESÁRIO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO KAVA - OAB:32308/PR, 

LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA 

- OAB:6.781/MT

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em tramite 

entre as partes acima identificadas.

As partes, conforme petição juntada à p. 472/475, entabularam acordo 

requerendo a sua homologação e extinção do processo.

Em petição de p. 480, a parte exequente requereu a extinção do feito pelo 

pagamento.

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

efeitos o presente acordo havido entre as partes (pp. 472/475) nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC e, considerando o 

adimplemento integral da obrigação, conforme informado pela parte 

exequente (p. 480), DECLARO EXTINTO o processo, nos moldes do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes se houverem, pelo executado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40578 Nr: 883-43.2011.811.0045

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA SCARATTI BOYASKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELNA BEATRIZ DA COSTA - 
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OAB:11558-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705

 Vistos.

Arquive-se.

Cumpra-se. Às providência necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 90069 Nr: 3953-97.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ALBINO SONTAG, SADY 

CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 20.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, tendo as 

partes acima identificadas.

As partes, conforme petição juntada à pp. 67/73, entabularam acordo, 

requerendo a sua homologação e suspensão do feito até o cumprimento 

integral do pacto.

Pois bem. Intime-se a parte exequente, para que no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente nos autos outorga de poderes do devedor solidário ao Dr. 

Fabiano Gavioli Fachin, ou, reconhecimento de firma da assinatura do Sr. 

Luimar Luiz Gemi (devedor solidário), requisitos indispensáveis para a 

homologação do acordo apresentado ao Juízo (p. 67/73).

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 98650 Nr: 4914-04.2014.811.0045

 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: SOELI RODRIGUES DOS SANTOS KUEROBINSKI

 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.(...) Posto isto, ACOLHO os embargos de declaração opostos 

pela autora.Para tanto, CONCEDO A TUTELA URGÊNCIA ALMEJADA a fim 

de que o requerido proceda a implantação do benefício, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de 

descumprimento.Oficie-se à EADJ – Equipe de Atendimento A Demanda 

Judicial – INSS, remetendo-lhes as cópias necessárias (sentença de pp. 

116/119), bem como cópia da presente decisão.Da mesma foram, 

ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo INSS e, visando sanar 

a omissão apontada, indico, neste ato, o índice de correção monetária a 

ser aplicada ao caso:Correção Monetária e Juros de Mora (...) No mais, 

mantendo os demais termos da aludida sentença, com vista ao seu integral 

cumprimento.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 111144 Nr: 4490-25.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON FERREIRA DA SILVA, NARJARA ALINE BRAZ 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA 

- OAB:12928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A, Cristina Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13.944-A

 Manifeste-se a parte autora acerca do petitório 189/190 e documentos 

acostados (pp. 191/226). Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo in albis, certifique-se.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 119891 Nr: 483-53.2016.811.0045

 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: JOSE CARLOS DOS SANTOS CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos.

A parte requerida informou que não possui outras provas a produzir, 

manifestando, ao fim, desejo em conciliar no presente feito (p. 65).

 Pois bem. Em observância ao princípio da economia processual, deixo de 

designar nova data para audiência de conciliação, posto que, conforme se 

vê dos autos, o autor, tampouco, seu advogado compareceram ao ato 

conciliatório anteriormente designado (p. 61).

Porém, tendo em vista o manifesto interesse da parte requerida em 

transigir (p. 65), bem como a praxe de composição amigável em casos 

como dos autos, além de que cabe ao Juiz tentar conciliar as partes a 

qualquer tempo, determino a intimação da empresa ré para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, formular proposta de acordo nos autos.

 Havendo a juntada da proposta, intimem-se a parte autora para se 

manifestar, também no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação das partes, certifique-se e torne-me 

conclusos para sentença.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 116308 Nr: 7419-31.2015.811.0045

 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: TATIANE OLIVEIRA JARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI 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: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Intime-se a requerida para que diga se pretende a produção de outras 

provas, indicado, em caso positivo, o objetivo de sua realização, sob pena 

de preclusão. Prazo: 10 (dez) dias.

Nada sendo requerido, certifique-se e torne-me conclusos para sentença.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93273 Nr: 474-62.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOMAS AUGUSTO CAPELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 Pois bem. Em consonância com o disposto no provimento n.º 68/2018 

editado pelo CNJ, MANTENHO a decisão retro (pp. 459/460), a qual 

consignou que a quantia bloqueada nos autos (pp. 159/161), só será 

liberada após o esgotamento do prazo recursal. O que deverá ser 

certificado nos autos.

Intime-se o exequente para juntar planilha atualizada do débito. Prazo: 05 

(cinco) dias.

Com a juntada, conclusos para análise dos demais pedidos constantes do 

petitório retro.

Em tempo, proceda a escrivania a juntada de petições/documentos 

pendentes, conforme alerta do sistema APOLO.

Cumpra-se. Às providências necessárias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 118408 Nr: 8637-94.2015.811.0045

 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: ADEMILTON DA CONCEIÇÃO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, JOSÉ GETULIO DANIEL - OAB:19052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Não havendo nulidades a declarar e nem irregularidades para sanar, 

razão pela qual DECLARO SANEADO O PROCESSO, e fixo como ponto 

controvertido a suposta falsidade da assinatura aposta no contrato de p. 

45-verso à 55 e a existência ou não de ilícito passível de indenização.

 DEFIRO a produção de prova pericial grafotécnica, conforme requerido 

pelo autor (pp. 58/59).

Nomeio THYAGO JORGE MACHADO, perito grafotécnico, cadastrado junto 

ao banco de dados de peritos do TJ/MT, o qual pode ser encontrado na 

Avenida Leonides de Carvalho, n.º 111, Ed. Solar Monet (502), Miguel Sutil, 

Cuiabá-MT, telefone (65) 8112 2338, e-mail: tmachado@forenselab.com.

Intime-o para dizer se aceita o encargo e declinar seus honorários, os 

quais deverão observar o máximo previsto no art. 6º da Resolução 

127/2011 do Conselho Nacional de Justiça (R$ 1.000,00), e serão 

suportados pelo Estado ao final de processo, eis que a prova foi requerida 

pelo autor, o qual litiga sob o pálio da justiça gratuita (art. 95, § 3º, inciso II, 

do CPC).

Em havendo concordância, intime-se o perito para início dos trabalhos, a 

qual deverá informar ao Juízo data e horário para realização da perícia, 

com 15 (quinze) dias de antecedência para intimação das partes, sob 

pena de nulidade. Consigne-se que o laudo deverá ser entregue no prazo 

de 30 (trinta) dias após o término dos trabalhos.

Intimem-se as partes para apresentarem quesitos, bem como nomearem 

assistentes técnicos, se assim preferirem. Prazo: 10 (dez) dias.

No mesmo prazo, deverá a requerida juntar a via original do contrato 

apresentado aos autos (pp. 45-verso à 55), a fim de que seja realizada a 

perícia grafotécnica no referido documento.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 112620 Nr: 5272-32.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR CEZAR PEDROSO NAZÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 Pois bem. Em consonância com o disposto no provimento n.º 68/2018 

editado pelo CNJ, MANTENHO a decisão retro (pp. 459/460), a qual 

consignou que a quantia bloqueada nos autos (pp. 159/161), só será 

liberada após o esgotamento do prazo recursal.Pois bem. Não há que se 

falar neste momento em penhora on-line, vez que, sequer houve decisão 

determinando a abertura da fase de cumprimento de sentença nos 

autos.Nesse sentido, para o cumprimento de sentença o regramento 

processual, atualmente em vigor, prevê, expressamente, a necessidade 

de intimação pessoal do devedor, é o que se extrai da leitura do artigo 

513, § 2º, inciso II, que abaixo reproduzo:Art. 513. O cumprimento da 

sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no 

que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da 

Parte Especial deste Código. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94935 Nr: 1824-85.2014.811.0045

 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: RICHARDSON CLEYTON CUNHA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCAB ( FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT), ESTADO DO MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

SEGURANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Rodrigues Caldas 

- OAB:113.756/RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100/MT

 Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se a requerida FUNCAB para, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca do pedido formulado pelos 

autores à p. 189, qual seja, a reunião do presente feito à Ação 

Declaratória de Nulidade de Cláusula de Edital de Concurso e Obrigação de 

Fazer com Pedido Liminar, código: 112072, em trâmite na 2ª Vara Cível 

desta Comarca, face a alegada conexão existente entre as demandas.

Quanto a intimação do Estado requerido, verifica-se que esta já ocorreu, 

visto que após a juntada da petição de p. 189, o autos foram em carga ao 

requerido, conforme se vê dos andamentos constantes do sistema 

APOLO (31.10.2016), ciente, portanto, do pedido de conexão formulado 

pela parte autora.

Com a juntada de manifestação da requerida FUNCAB, ou decorrido o 

prazo in albis, certifique-se se necessário e torne-me conclusos para o 

saneamento do feito e demais deliberações.

Cumpra-se, com a urgência que o caso requer, visto tratar-se de 

processo incluso na Meta 2/2018 do CNJ.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102728 Nr: 96-72.2015.811.0045

 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: MIRIAN IGNÁCIO VATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO POLTRONIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:22080/O, MIRIAN C. RAHMAN MÜHL - OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT, Odair Aparecido Busiquia - 

OAB:MT0011564A

 VISTO.

Inicialmente, proceda a escrivania, a exclusão do Dr. Odair A Busíquia, 

OAB-MT n.º 11.564-A, das publicações e intimações do presente feito, 

visto que não patrocina qualquer das partes, conforme informado à p. 645. 

Anote-se no sistema APOLO e onde mais couber.

Dando prosseguimento ao feito, defiro a produção de provas na forma 

requerida pelas partes (p. 646 – autora; pp. 647/648 – requerido).

Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de 

setembro de 2018, às 14h40min.

Intimem-se as partes para apresentarem/completarem o rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Assinalo que caberá ao advogado de cada parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, por meio de carta com aviso de recebimento, juntando aos 

autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, CPC, sob pena 

de preclusão.

Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, CPC).

Havendo a indicação de testemunhas residentes em outras Comarcas, 

expeça-se a escrivania as competentes Cartas Precatórias.

Intime-se pessoalmente a autora, para que compareça ao ato designado, a 

fim de prestar depoimento pessoal.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 90805 Nr: 4707-39.2013.811.0045

 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: ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDS, JMDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE 

REZENDE - OAB:10955/MT, HEMELLY BURATTO - OAB:12243/MT, 

STELLA RENATA GABRIEL - OAB:17216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.Inicialmente, considerando que os requeridos, devidamente citados 

(pp. 31 e 165), não contestaram o pedido inicial, conforme certificado às 

pp. 32 e 168, DECRETO-LHES a revelia, contudo, deixo de aplicar os seus 

efeitos, em razão da indisponibilidade do direito discutido nos autos.(...) 

Sem prejuízo, desde já, designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 08 de agosto de 2018, às 16h00min.Intime-se a parte autora para 

apresentar rol de testemunhas, no prazo de (...).Intime-se pessoalmente a 

autora, para que compareça ao ato designado, a fim de prestar 

depoimento pessoal.Por fim, cumpra-se a escrivania o determinado no art. 

330 da CNGC.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se. Às providências 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97078 Nr: 3599-38.2014.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUBER HOELSCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANN LOPES CARASSA - 

OAB:20.715/MT, ANGELIZA NEIVERTH SEGURA - OAB:13.851/MT, 

MARCELO SEGURA - OAB:4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ALINE DAL MOLIN - OAB:15887/MT

 Vistos.

Verifica-se que a parte requerente manifestou-se, pugnando pela 

concessão de tutela de urgência, objetivando o afastamento da parte 

requerida da administração da empresa Hoelscher & Hoffmann Ltada ME - 

Delta Internet, com sua consequente nomeação para o exercício do 

mencionado cargo, sob os argumentos e relatos expostos na petição 

encartada às pp. 1915/1932.

 Apresentou documentos às pp. 1934/1959.

Assim, por motivo de cautela e em atenção ao diposto nos arts. 9º, 10º e 

437, § 1º, todos do CPC, postergo a análise da tutela de urgência 

vindicada, para após a manifestação da parte requerida e determino:

I - Intime-se a parte requerida, para que se manifeste acerca da petição de 

pp. 1915/1932 e documentos de pp. 1934/1959, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

II - Após manifestação, ou certificado o prazo in albis, voltem 

imediatamente conclusos para deliberação.

III - Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 96975 Nr: 3520-59.2014.811.0045

 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: ELAINE HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER HOELSCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ALINE DAL MOLIN - OAB:15887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELIZA NEIVERTH - 

OAB:13851, MARCELO SEGURA - OAB:4722-A

 Vistos.

Cumpra-se conforme despacho proferido no autos em apenso (Código 

97078).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 38831 Nr: 3858-72.2010.811.0045

 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: EVALDO ANGELO DALMASO, CLARICE DALMASO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

CHACAREIROS DA MICROBACIA DO CORREGO LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA APARECIDA GOBBI - 

OAB:16324, CLARICIANE DALMASO - OAB:MT /10.480, HUGO 

LEONARDO GARCIA DE AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT

 Impulsiono os presentes para intimação do advogado da parte autora para 

manifestar-se da carta precatória devolvida de pp.335/354.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94444 Nr: 1387-44.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. L. A. LOPES - ME, VERA LUCIA AUGUSTO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, JHONY NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Impulsiono os presentes autos para intimação das partes quanto a 

proposta de honorários do perito de pp.105/108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82989 Nr: 2441-16.2012.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, MARCELA SANTANA MIRANDA - OAB:15861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42742 Nr: 3051-18.2011.811.0045

 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 ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE CASTRO BALIZARDO, NADIA 

PRIESTER, SCHERER E BELLON LTDA ME, CONSTRUTORA BASSO, OSIAS 

FERREIRA COUTINHO ME, ELIAS DA SILVA TORMES ME, NADIR HELENA 

DE CASTRO BALIZARDO, CARLOS FRANCISCO BALIZARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:3498-B, Almino Afonso Fernandes - OAB:MT/3498-B, ALMINO 

AFONSO FERNANDES JÚNIOR - OAB:MT/20498-A, FABIAN FEGURI - 

OAB:16739, GUSTAVO LISBOA FERNANDES - OAB:MT/20612-A, LARA 

PETRILLI COELHO DE SOUZA - OAB:MT/19.820, LUIZ GUSTAVO 

FERNANDES - OAB:MT/14916-B, RICARDO S. SPINELLI - 

OAB:MT/15,204, VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - OAB:7.249-MT, 

Valterlei Cristiano Miquelin - OAB:14307/MT

 (...) Não havendo outras preliminares a serem analisadas, nem 

irregularidades para sanar, DECLARO SANEADO O PROCESSO e fixo 

como ponto controvertido a ocorrência ou não de atos de improbidade 

administrativa consistente no prejuízo financeiro ao erário público e 

violação dos princípios norteadores da administração pública, praticados 

pelos requeridos.Defiro a produção de prova testemunhal e depoimento 

pessoal das partes. Desde já, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 22 de agosto de 2018, às 14h00min.Intimem-se as partes para 

apresentarem o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias.Assinalo 

que caberá ao advogado dos requeridos informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada (...) 

.Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 151899 Nr: 1018-11.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

GRANDES LAGOS DO PARANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA IMACULADA CAVALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON TOME - OAB:PR/26114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

depositar o complemento da diligência no valor de R$120,00 (cento e vinte 

reais) do Senhor Oficial de Justiça conforme certidão, a guia de 

complementação de diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar 

comprovante nos autos. Após o depósito da diligência, a parte deverá 

juntar o comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 135859 Nr: 1026-22.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE PEÇAS PALMITOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PEREIRA FORTES - 

OAB:OAB/RS 91325, RODRIGO PEREIRA FORTES - OAB:59486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora a apresentar 

o endereço para o devido cumprimento da missiva. Mateus Paulo dos 

Santos - estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42742 Nr: 3051-18.2011.811.0045

 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 ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE CASTRO BALIZARDO, NADIA 

PRIESTER, SCHERER E BELLON LTDA ME, CONSTRUTORA BASSO, OSIAS 

FERREIRA COUTINHO ME, ELIAS DA SILVA TORMES ME, NADIR HELENA 

DE CASTRO BALIZARDO, CARLOS FRANCISCO BALIZARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:3498-B, Almino Afonso Fernandes - OAB:MT/3498-B, ALMINO 

AFONSO FERNANDES JÚNIOR - OAB:MT/20498-A, FABIAN FEGURI - 

OAB:16739, GUSTAVO LISBOA FERNANDES - OAB:MT/20612-A, LARA 

PETRILLI COELHO DE SOUZA - OAB:MT/19.820, LUIZ GUSTAVO 

FERNANDES - OAB:MT/14916-B, RICARDO S. SPINELLI - 

OAB:MT/15,204, VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - OAB:7.249-MT, 

Valterlei Cristiano Miquelin - OAB:14307/MT

 Inicialmente, considerando que o presente processo também consta em 

relação de feitos relativos à meta 6 de 2016 (identificar e julgar ações 

coletivas distribuídas até 31/12/2013, no 1º grau, e até 31/12/2014, no 2º 

grau), em razão de sua matéria específica, promova a sua retirada do 

relatório da meta 2 de 2016, permanecendo somente em relatório de meta 

específica, qual seja, meta 6 de 2016.

Ainda, certifique-se a Sra. Gestora, quais os requeridos foram citados e 

apresentaram contestação nos autos, conforme já determinado à p. 1535 

e 1540.

Após, sendo constatada a citação de todos os requeridos, bem como o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, abra-se vistas ao 

Ministério Público.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42742 Nr: 3051-18.2011.811.0045

 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 ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE CASTRO BALIZARDO, NADIA 

PRIESTER, SCHERER E BELLON LTDA ME, CONSTRUTORA BASSO, OSIAS 

FERREIRA COUTINHO ME, ELIAS DA SILVA TORMES ME, NADIR HELENA 

DE CASTRO BALIZARDO, CARLOS FRANCISCO BALIZARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:3498-B, Almino Afonso Fernandes - OAB:MT/3498-B, ALMINO 

AFONSO FERNANDES JÚNIOR - OAB:MT/20498-A, FABIAN FEGURI - 

OAB:16739, GUSTAVO LISBOA FERNANDES - OAB:MT/20612-A, LARA 

PETRILLI COELHO DE SOUZA - OAB:MT/19.820, LUIZ GUSTAVO 

FERNANDES - OAB:MT/14916-B, RICARDO S. SPINELLI - 

OAB:MT/15,204, VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - OAB:7.249-MT, 

Valterlei Cristiano Miquelin - OAB:14307/MT

 Vistos.

Acolho a cota ministerial retro, e determino a citação do requerido Carlos 

Francisco Balizardo no endereço constante do mandado de p. 1.536, e, 

havendo suspeita de ocultação deverá ser citado por hora certa, na forma 

do art. 252 do NCPC.

Sem prejuízo, dê-se integral cumprimento ao despacho de p. 1.535.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2304 Nr: 2663-03.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luci Pinto da Fonseca Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Junior Pepp Daneff, Maiza Aparecida 

Pepp Daneff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA LOPES DINIZ - 

OAB:OAB/MT 1067, Firmiano de Paula Sales - OAB:4446-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender 

de direito no sentido de que seja viabilizado o cumprimento da decisão 

retro, quanto à desconstituição da penhora no rosto dos autos, tendo em 

vista o teor da certidão de fl. 171.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 102666 Nr: 3856-04.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leni Alves de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Requerente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a petição juntada fls. 137/138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 15596 Nr: 2551-97.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuaria Camargo Soares Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Nacional
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cylmar Pitelli Teixeira Fortes - 

OAB:107950/SP, Fernanda Elissa de Carvalho Awada - 

OAB:132649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 24133 Nr: 3430-36.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Weissheimer, Lirio Weissheimer, Voni 

Gork Weissheimer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:53.612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento do 

complemento das diligências do Oficial de Justiça, tendo em vista que o 

comprovante juntado às fls. 195/196 são para diligência urbana (Bairro 

Primavera), enquanto que foi requerido e deferido o pedido de citação no 

endereço: Fazenda Princesa, Represa do Capivara, Zona Rural de Água 

Boa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105404 Nr: 5409-86.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Autora para que, no prazo de 05(Cinco ) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista o decurso de prazo para a parte 

requerida responder a presente ação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 4127 Nr: 294-75.2001.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobras Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Elias Abdalla, Arli Terezinha Trento, Luiz 

Henrique Preuss Abdalla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimaçãos dos advogados de 

ambas as partes para que, no prazo de 05(Cinco ) dias, promova o 

andamento do processo e requeira o que entender de direito, em termos 

de prosseguimento do feito, tendo em vista a juntado do acordão de fls. 

762/768.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101974 Nr: 3414-38.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elioenai Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Azevedo Gomes - 

OAB:17.996/MT, Vinícius de Morais Oliviera - OAB:34.487/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 05(Cinco ) dias, promova o andamento 

do processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a impugnação ao cumprimento da 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 27675 Nr: 2123-13.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Ribeiro de Lima

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

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Exequente para que, no prazo de 05(cinco) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista o não cumprimento do mandado 

de intimação conforme certidão de fl. 131.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108424 Nr: 1502-69.2016.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D N XAVIER PINTURAS - ME, Dagmar Neves 

Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Exenquente para que, no prazo de 05(cinco) dias, promova o andamento 

do processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a devolução da carta de citação 

fl. 105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 109300 Nr: 2035-28.2016.811.0021

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DENDENA, Euclásio Garrutti Júnior, 

Alessandra Battaglia Garrutti

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

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista o decurso do prazo para a parte 

requerida responder a presente ação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 15583 Nr: 2537-16.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adubos Araguaia Industria e Comercio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naevio Fioravante Basso, Ana Marli Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Teixeira Marques - 

OAB:12.206/GO, Gecivaldo Ferreira de oliveira - OAB:37773/GO, 

Gildo Raimundo de Freitas - OAB:22146/GO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gecivaldo Ferreira de 

oliveira - OAB:37773/GO, Márcio de Souza - OAB:17264/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação dos advogados de ambas 

as partes para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a devolução da carta precatória 

juntada nos autos fls. 210/217.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 34741 Nr: 3752-85.2010.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VVPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liele Santini - OAB:22376/O

 Vistos em correição, conforme determinado pela Portaria n.º 

002/2016/GAB/1º Vara, datada de 03 de Agosto de 2016.

 Analisando os presentes autos, verifica-se que o feito encontra-se em 

fase de necessária manifestação/cientificação do órgão da Defensoria 

Pública.

 Diante do exposto, determino que seja o feito encaminhado à Defensoria 

Pública.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000824-03.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000824-03.2017.8.11.0021 AUTOR: EDILSON 

PEREIRA DA SILVA Compulsando os autos, verifico ser necessária a 

realização de prova pericial. Nesse passo, nomeio como perito médico o 

Dr. Frederico Oliveira Lima (CRM-MT 6950), telefone (66) 3401-1983, que 

servirá escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso 

(art. 466 do Código de Processo Civil). A data da realização da perícia 

deverá ser indicada pelo perito nomeado e certificada nos autos, ocasião 

em que o Gestor deste Juízo deverá intimar as partes acerca desta, bem 

como o local e o horário agendado. Com fundamento na Resolução n. 

232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, especificamente o disposto na 

Tabela de Honorários Periciais, este Juízo ARBITRA os honorários do 

Senhor Perito em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Sendo indicado 

pelo perito, INTIMEM-SE as partes acerca do local e da data assinalada 

para realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do Código de 

Processo Civil, devendo o laudo pericial ser apresentado nos autos no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo 

(art. 465 do CPC). As partes poderão arguir o impedimento ou suspeição 

do perito, indicar assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC. Além disso, 

depois de intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do perito no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada 

uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, 

conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo para manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o 

competente ofício solicitando o pagamento dos honorários, tal como 

preceitua a normativa do art. 4º da Resolução nº 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal. Apresentado o laudo em Cartório pelo Sr. Perito, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do 

perito do juízo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer, conforme disposição do art. 477, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Após as manifestações ou o decurso do prazo acima consignado, 

venham-me os autos imediatamente conclusos, a fim de ser analisada a 

necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, 

conforme prevê na primeira parte do art. 477 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 5 de outubro de 2017 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001155-82.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA BENTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001155-82.2017.8.11.0021 AUTOR: CARMELITA 

BENTO DA SILVA Compulsando os autos, verifico ser necessária a 

realização de prova pericial. Nesse passo, nomeio como perito médico o 

Dr. Frederico Oliveira Lima (CRM-MT 6950), telefone (66) 3401-1983, que 

servirá escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso 

(art. 466 do Código de Processo Civil). A data da realização da perícia 

deverá ser indicada pelo perito nomeado e certificada nos autos, ocasião 

em que o Gestor deste Juízo deverá intimar as partes acerca desta, bem 

como o local e o horário agendado. Com fundamento na Resolução n. 

232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, especificamente o disposto na 

Tabela de Honorários Periciais, este Juízo ARBITRA os honorários do 

Senhor Perito em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Sendo indicado 

pelo perito, INTIMEM-SE as partes acerca do local e da data assinalada 

para realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do Código de 

Processo Civil, devendo o laudo pericial ser apresentado nos autos no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo 

(art. 465 do CPC). As partes poderão arguir o impedimento ou suspeição 

do perito, indicar assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC. Além disso, 

depois de intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do perito no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada 

uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, 

conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo para manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o 

competente ofício solicitando o pagamento dos honorários, tal como 

preceitua a normativa do art. 4º da Resolução nº 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal. Apresentado o laudo em Cartório pelo Sr. Perito, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do 

perito do juízo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer, conforme disposição do art. 477, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Após as manifestações ou o decurso do prazo acima consignado, 

venham-me os autos imediatamente conclusos, a fim de ser analisada a 

necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, 

conforme prevê na primeira parte do art. 477 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 18 de outubro de 2017 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000994-72.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DAVI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000994-72.2017.8.11.0021 AUTOR: CARLOS 

ALBERTO DAVI Compulsando os autos, verifico ser necessária a 

realização de prova pericial. Nesse passo, nomeio como perito médico o 

Dr. Frederico Oliveira Lima (CRM-MT 6950), telefone (66) 3401-1983, que 

servirá escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso 

(art. 466 do Código de Processo Civil). A data da realização da perícia 

deverá ser indicada pelo perito nomeado e certificada nos autos, ocasião 
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em que o Gestor deste Juízo deverá intimar as partes acerca desta, bem 

como o local e o horário agendado. Com fundamento na Resolução n. 

232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, especificamente o disposto na 

Tabela de Honorários Periciais, este Juízo ARBITRA os honorários do 

Senhor Perito em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Sendo indicado 

pelo perito, INTIMEM-SE as partes acerca do local e da data assinalada 

para realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do Código de 

Processo Civil, devendo o laudo pericial ser apresentado nos autos no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo 

(art. 465 do CPC). As partes poderão arguir o impedimento ou suspeição 

do perito, indicar assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC. Além disso, 

depois de intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do perito no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada 

uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, 

conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo para manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o 

competente ofício solicitando o pagamento dos honorários, tal como 

preceitua a normativa do art. 4º da Resolução nº 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal. Apresentado o laudo em Cartório pelo Sr. Perito, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do 

perito do juízo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer, conforme disposição do art. 477, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Após as manifestações ou o decurso do prazo acima consignado, 

venham-me os autos imediatamente conclusos, a fim de ser analisada a 

necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, 

conforme prevê na primeira parte do art. 477 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 18 de outubro de 2017 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000501-95.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON RIOS MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000501-95.2017.8.11.0021 REQUERENTE: GILSON 

RIOS MATOS Inicialmente cumpre-me consignar que tendo a parte 

requerida deixado de contestar o pedido inicial, cabível, em tese, a 

aplicação da regra do art. 344 do Código de Processo Civil. Contudo, além 

de a presunção de veracidade decorrente do art. 344 do Código de 

Processo Civil ser relativa, os efeitos da revelia não são aplicáveis às 

pessoas jurídicas de direito público, mostrando-se de rigor o 

prosseguimento do feito. Compulsando os autos, verifico ser necessária a 

realização de prova pericial. Nesse passo, nomeio como perito médico o 

Dr. Frederico Oliveira Lima (CRM-MT 6950), telefone (66) 3401-1983, que 

servirá escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso 

(art. 466 do Código de Processo Civil). A data da realização da perícia 

deverá ser indicada pelo perito nomeado e certificada nos autos, ocasião 

em que o Gestor deste Juízo deverá intimar as partes acerca desta, bem 

como o local e o horário agendado. Com fundamento na Resolução n. 

232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, especificamente o disposto na 

Tabela de Honorários Periciais, este Juízo ARBITRA os honorários do 

Senhor Perito em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Sendo indicado 

pelo perito, INTIMEM-SE as partes acerca do local e da data assinalada 

para realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do Código de 

Processo Civil, devendo o laudo pericial ser apresentado nos autos no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo 

(art. 465 do CPC). As partes poderão arguir o impedimento ou suspeição 

do perito, indicar assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC. Além disso, 

depois de intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do perito no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada 

uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, 

conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo para manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o 

competente ofício solicitando o pagamento dos honorários, tal como 

preceitua a normativa do art. 4º da Resolução nº 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal. Apresentado o laudo em Cartório pelo Sr. Perito, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do 

perito do juízo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer, conforme disposição do art. 477, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Após as manifestações ou o decurso do prazo acima consignado, 

venham-me os autos imediatamente conclusos, a fim de ser analisada a 

necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, 

conforme prevê na primeira parte do art. 477 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 18 de outubro de 2017 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000534-85.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINA LUZ BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000534-85.2017.8.11.0021 AUTOR: CARMINA LUZ 

BARBOSA Compulsando os autos, verifico ser necessária a realização de 

prova pericial. Nesse passo, nomeio como perito médico o Dr. Frederico 

Oliveira Lima (CRM-MT 6950), telefone (66) 3401-1983, que servirá 

escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso (art. 

466 do Código de Processo Civil). A data da realização da perícia deverá 

ser indicada pelo perito nomeado e certificada nos autos, ocasião em que 

o Gestor deste Juízo deverá intimar as partes acerca desta, bem como o 

local e o horário agendado. Com fundamento na Resolução n. 232/2016 do 

Conselho Nacional de Justiça, especificamente o disposto na Tabela de 

Honorários Periciais, este Juízo ARBITRA os honorários do Senhor Perito 

em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Sendo indicado pelo perito, 

INTIMEM-SE as partes acerca do local e da data assinalada para 

realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do Código de 

Processo Civil, devendo o laudo pericial ser apresentado nos autos no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo 

(art. 465 do CPC). As partes poderão arguir o impedimento ou suspeição 

do perito, indicar assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC. Além disso, 

depois de intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do perito no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada 

uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, 

conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo para manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o 

competente ofício solicitando o pagamento dos honorários, tal como 

preceitua a normativa do art. 4º da Resolução nº 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal. Apresentado o laudo em Cartório pelo Sr. Perito, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do 

perito do juízo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer, conforme disposição do art. 477, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Após as manifestações ou o decurso do prazo acima consignado, 

venham-me os autos imediatamente conclusos, a fim de ser analisada a 

necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, 

conforme prevê na primeira parte do art. 477 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 18 de outubro de 2017 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000130-97.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PALMIRA MARIA EURIPEDES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000130-97.2018.8.11.0021 AUTOR: PALMIRA 
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MARIA EURIPEDES FERREIRA Considerando ser pertinente e útil ao 

deslinde da causa defiro a realização de prova oral, consistente na 

colheita do depoimento pessoal da parte autora e na oitiva das 

testemunhas a serem arroladas. Nesse passo, para a colheita do 

depoimento pessoal da autora e oitiva das testemunhas a serem 

arroladas, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 

(dezenove) de Setembro de 2018, às 12h:30min (MT). Determino às partes 

que depositem em cartório (ou insiram no processo eletrônico, se for o 

caso) o rol de testemunhas cuja oitiva se pretende, devendo na referida 

peça constar, nos termos do artigo 450 caput do Código de Processo Civil, 

o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número da inserção no 

Cadastro de Pessoa Física – CPF, o número de registro de identidade e o 

endereço completo da residência e do local de trabalho, cabendo à parte, 

no caso de impossibilidade de fornecer alguma de tais qualificações, 

justificar referida ausência de forma minudenciada. Referido rol deverá 

ser apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da intimação 

da presente decisão, em prazo autorizado e conforme preconizado no 

artigo 357, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil. Ficam as partes 

cientes que, em atenção ao princípio do contraditório, a não apresentação 

do referido rol ou seu depósito extemporâneo acarretará a preclusão da 

possibilidade da produção da prova desta natureza. A intimação das 

testemunhas deverá seguir o que determina o artigo 455 caput do Código 

de Processo Civil, cabendo à parte interessada, por meio de seu patrono, 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de 

preclusão da oitiva da testemunha que não comparecer. Fica à parte 

facultada a condução da testemunha diretamente à solenidade, 

salientando que será presumido que a parte desistiu da oitiva da 

testemunha que não comparecer (parágrafo 2º do artigo 455). Somente 

será admitida a intimação judicial da testemunha nos casos previstos no 

parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da 

intimação por carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos 

termos do parágrafo 1º. Acaso a parte intencione a intimação justificada 

no inciso II, deverá apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias 

contados da presente intimação, com a comprovação respectiva, sob 

pena de preclusão. Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios 

da justiça gratuita, na oportunidade da apresentação da enumeração das 

testemunhas ou do pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, 

deverá ele recolher antecipadamente as custas do ato, sob pena de 

deserção, diante da inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o 

seu cálculo encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da 

Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril 

de 2016, sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do 

sistema PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345). Intimem-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 17 

de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000551-24.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA FERNANDES DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL VIEIRA DA ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000551-24.2017.8.11.0021 AUTOR: MONICA 

FERNANDES DA SILVA Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 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 (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. 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, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 
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acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. No mais, estando o 

feito, aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 

apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal 

ou procurador do executado, conforme disposição contida no artigo 242 

do regramento de regência. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do 

diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como 

finalidade a quitação do débito mencionado na inicial, bem como aqueles 

que vencerem no curso da ação, no prazo de 03 (três) dias (artigo 911 

caput) ou, no mesmo prazo, provar o executado que já fez o pagamento 

ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Fica ainda facultado ao devedor, 

se for o caso, a apresentação de embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias (artigo 915 caput). O termo inicial para o pagamento ou 

justificação será aquele previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da 

citação), enquanto o termo inicial para a apresentação dos embargos será 

o do artigo 231 do Código de Processo Civil, excluído, no presente caso, a 

benesse do artigo 229 do diploma citado. Acaso intencione o executado 

apresentar embargos à execução, deverá fazê-lo por meio de distribuição 

por dependência ao presente feito, o qual será autuado em apartado, 

devendo a resistência ser instruída com cópias das peças processuais 

relevantes. Fixo desde já os honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) do montante do débito, a par do que preceitua o artigo 827 

do Código de Processo Civil, patamar este que será reduzido pela metade 

no caso de tempestivo e integral pagamento (artigo 827, parágrafo 1º) ou 

elevado até o montante de 20% (vinte por cento) no caso de rejeição dos 

embargos ou se houver significativa dificuldade no atingimento da 

finalidade do procedimento, considerando para tal o trabalho realizado pelo 

causídico representante do exequente. Fica o citando desde já advertido 

que o não pagamento tempestivo ou a não aceitação da justificativa para o 

não pagamento pode ocasionar a decretação de sua prisão por prazo de 

01 (um) à 03 (três) meses, conforme determina o artigo 528, parágrafo 3º 

do Código de Processo Civil, salientando que o cumprimento da pena não 

exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas 

(artigo 528, parágrafo 5º). Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se, com as advertências mencionadas na presente decisão. Água 

Boa, 24 de maio de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 112580 Nr: 3977-95.2016.811.0021

 AÇÃO: Tutela c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de Ação de Destituição do Poder Familiar, com pedido liminar 

de suspensão do poder familiar proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL, em face de EDINEI RODRIGUES BARBOSA, devidamente 

qualificado nos autos.

Com a inicial foram encartados documentos (fls. 09/97).

Decisão de fls. 98/101 recebeu a inicial, oportunidade em que concedeu a 

liminar vindicada, decretando a suspensão do poder familiar.

Laudo social às fls. 103/104.

Relatório psicossocial às fls. 105/106.

O requerido foi citado (fl. 108), contudo, não apresentou contestação no 

prazo legal (fl. 117), de modo que foi nomeado curador especial (fl. 121).

Novo laudo social jungido às fls. 121/129 e laudo psicossocial às fls. 

130/142.

A Defensoria Pública apresentou contestação por negativa geral, 

pugnando pela produção de todos os meios de provas, inclusive 

depoimento pessoal e oitivas do menor e testemunhas (fls. 144/146).

O Ministério Público requereu a designação de audiência de instrução e 

julgamento (fls. 148/148-v).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

 2. Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357, NCPC.

 3. Diante da natureza da demanda, este Juízo tem como imprescindível a 

realização de audiência instrutória para a formação do seu 

convencimento, razão pela qual DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10 (dez) de julho de 2018, às 13h00min (horário de 

Mato Grosso).

 Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIMEM-SE as partes para que 

apresentem o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão.

Intimem-se. Cumpra-se.

Água Boa/MT, 24 de abril de 2018.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 52369 Nr: 1726-49.2012.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCLADADSDMLSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 52369

Vistos, em correição.

Haja vista que a Requerente não demonstrou exaurimento na busca pelo 

endereço do Executado, INDEFIRO o pedido de fls. 147; ressaltado que, 

neste momento processual, não compete ao Poder Judiciário diligenciar 

e/ou providenciar interesse de uma das partes.

Intime-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 12 de abril de 2018.
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IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 65372 Nr: 2059-93.2015.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA GOMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente CNGC e provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de encaminhar os autos a parte autora, para 

depositar aos autos a diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento 

da liminar deferida.

Salma Corrêa de Moraes Pereira

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 92233 Nr: 923-56.2018.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDAM, LDADJ, ADADJ, FDADJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 92233

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.: 92231 Nr: 922-71.2018.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDAM, LDADJ, ADADJ, FDADJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 92231

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 ser 

decretada sua prisão civil, nos termos do art. 528, § 3º e seguintes 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

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70507 Nr: 904-21.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZITA MARTINS DE SOUZA

 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:

 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 a petição juntada no andamento de referência 15.

Alto Araguaia - MT, 28 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82676 Nr: 2777-22.2017.811.0020

 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: ANTONIA LIDIA DAVID DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a petição juntada no andamento de referência 15.

Alto Araguaia - MT, 28 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88896 Nr: 5597-14.2017.811.0020

 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: AGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I–INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO
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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 a petição juntada no andamento de referência 10.

Alto Araguaia - MT, 28 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 88896 Nr: 5597-14.2017.811.0020

 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: AGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I–INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Assistencial de 

Amparo ao Deficiente, proposta por SOYANE DOS SANTOS RAMOS 

representada pela sua genitora ANDREIA GALVÃO SANTOS em face do 

INSS, alegando para tanto ter preenchidos os requisitos para a concessão 

do referido benefício.Do Recebimento da Inicial2. Preenchidos os 

requisitos legais, forte na competência excepcional do § 3º do art. 109 da 

Carta Maior, RECEBO a presente exordial no rito comum, adequado ao 

processamento de todos os pedidos.3. CITE-SE o requerido, por meio de 

remessa postal (convênio INSS e TJ/MT), para querendo, contestar a 

presente ação, no prazo legal, consignadas as advertências do artigo 344 

do Código de Processo Civil de 2015, observado o disposto no art. 183, do 

mesmo codex.4. DEFIRO à parte requerente os benefícios da assistência 

judiciária gratuita.5. De acordo com o artigo 334 do CPC/2015, porque a 

petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de improcedência 

liminar, deveria ser designada data para realização de audiência de 

conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem 

desinteresse pelo ato.6. No entanto, considerando os princípios 

fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente 

aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado 

verificar a conveniência da realização dessa audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89378 Nr: 5872-60.2017.811.0020

 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: CLAUDENICE INDALÉCIO ZUCHETTI

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

 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 a petição juntada no andamento de referência 10.

Alto Araguaia - MT, 28 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89412 Nr: 5889-96.2017.811.0020

 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: JASSY ALVES DE SOUZA

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

 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 a petição juntada no andamento de referência 12.

Alto Araguaia - MT, 28 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90829 Nr: 161-40.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GECICA DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JERONIMO SAMITA 

WALDSCHMIDT MAIA - OAB:14555

 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 a petição juntada no andamento de referência 14.

Alto Araguaia - MT, 28 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70310 Nr: 817-65.2016.811.0020

 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: ANTONY JOSÉ DOS SANTOS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DE OLIVEIRA 

LANCELLOTTI BARROS - OAB:MT 20.737-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:138436/SP

 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 a petição juntada no andamento de referência 78.

Alto Araguaia - MT, 28 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91148 Nr: 368-39.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELLY SALONINI DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES DE ALTO ARAGUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA FILHO - 

OAB:6.263/MT, IURI GONÇALVES ARAÚJO - OAB:24274/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, apresentar 
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impugnação à contestação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 28 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93728 Nr: 1663-14.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILDA RAMOS DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a petição juntada no andamento de referência 12.

Alto Araguaia - MT, 28 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93833 Nr: 1702-11.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHENIFFER ALINE DE ALMEIDA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:22296

 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 a petição juntada no andamento de referência 12.

Alto Araguaia - MT, 28 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91092 Nr: 332-94.2018.811.0020

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX MARCIEL PIRES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE LUCAS DE OLIVEIRA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 28 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90096 Nr: 6310-86.2017.811.0020

 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: DONIZETE LOURENÇO DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, AGNALDO FARIAS 

DE NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEBER ROBERTO DE CARVALHO 

- OAB:4754/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 28 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 77944 Nr: 5229-39.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA VIEIRA DE OLIVIERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSO BORGES DE OLIVEIRA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Vistos.

1. Visando a evitar prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide e 

análise de preliminares em sentença, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando (justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar 

como prova de suas alegações.

 2. Ressalto que não basta o protesto pela produção de provas expressos 

nas petições pretéritas, sendo imprescindível o requerimento nesta fase 

processual, na forma determinada no parágrafo anterior.

3. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

4. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 23 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 74111 Nr: 2785-33.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SANTOS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA AMORIM MELO 

MARTINS - OAB:24166/O/MT

 Autos n. 2785-33.2016.811.0020 (cód. 74111).

Vistos.

1. INTIME-SE a advogada constituída Karla Amorim Melo Martins – OAB/MT 

nº 24.166 (ref. 101), para que se manifeste sobre o cálculo de pena e sua 

homologação.

 2. Após, FAÇAM-SE imediatamente conclusos.

 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 23 de maio de 2018.
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PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 73442 Nr: 2434-60.2016.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMILDA GONÇALVES VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

2. Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, CERTIFIQUE-SE 

e EXPEÇA-SE, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

3. Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC/2015, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente 

penhorados.

 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 23 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95116 Nr: 2030-38.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDDA, LDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDS, WER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:342428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2030-38.2018.811.0020 (cód. 95116).

Vistos.

1. Analisando os autos, verifico que, embora inclua a parte WELSON 

EVANGELISTA ROCHA no polo passivo da ação, a parte autora não indica 

os pedidos almejados em seu desfavor.

2. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte autora para indicar os pedidos e 

suas especificações em relação à parte WELSON EVANGELISTA ROCHA, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(art. 321, parágrafo único e art. 485, incisos I, do CPC/2015).

 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 23 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 68543 Nr: 70-18.2016.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE BORGES DOS SANTOS, 

ALEXANDRE BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte devedora, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta 

com aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se 

não tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas 

hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

2. Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, CERTIFIQUE-SE 

e EXPEÇA-SE, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

3. Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC/2015, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente 

penhorados.

 4. DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes.

 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 10 de novembro de 2016.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 84663 Nr: 3949-96.2017.811.0020

 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: RONALDO GIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE 

BRANCA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:16393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. SUSPENDO a tramitação dos presentes autos pelo prazo requerido à 

ref. 17, devendo a parte autora, ao final do prazo determinado, manifestar 

seu interesse na lide, requerendo o quê entender necessário.

2. REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, se necessário, 

baixando-se do relatório estatístico mensal, sem baixa na distribuição.

 3. INTIME-SE.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 23 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74986 Nr: 3420-14.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DIRCE NEPOMUCENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto aos documentos juntados no andamento de referência 18.

Alto Araguaia - MT, 29 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92510 Nr: 1052-61.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA INÁCIA DA SILVA CAMPOS
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 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 o andamento de referência 11.

Alto Araguaia - MT, 29 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 56586 Nr: 2346-27.2013.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:OAB/MT 3.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 Fica Vossa Senhoria, Advogado da parte Exequente, INTIMADO para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da Impugnação de fl. 121.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 88426 Nr: 5351-18.2017.811.0020

 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: VBFDM, NMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCCDTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:OAB/MT 10.133, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - 

OAB:7627-A/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 29 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-26.2012.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL QUEIROZ DE JESUS LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDEAL MODAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO IBRAHIM DO PRADO OAB - GO0011540A (ADVOGADO)

 

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da Exequente, intimado a 

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

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121826 Nr: 1899-36.2017.811.0008

 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: DMC, BEBIANE FERREIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 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.: 44344 Nr: 570-33.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RAIMUNDO MENEZES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-sesobre a certidao do senhor oficial de justiça: Certifico que 

em cumprimento ao mandado retro, me dirigi ao endereço mencionado às 

12h00min do dia 17/05/2018, porém não foi possível citar ANTONIO 

RAIMUNDO MENEZES CARVALHO.

Trata-se de residencial destinados a trabalhadores das Usinas Itamarati, 

cuja residência (332), assim com a maioria, está abandona.

 Não obtive, nas proximidades, maiores informações sobre o Devedor, 

motivo pelo qual devolvo a presente ordem para posteriores decisões.

O referido é verdade e dou fé.

Em oportunidade solicito depósito de diligência no valor de R$ 203,00 

(duzentos e três reais), referente a deslocamento ao endereço constante 

na presente ordem, conforme Portaria 08/2009/DF.

Barra do Bugres/MT, 18/05/2018.

 FÁBIO JOSÉ FERNANDES LIMA

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96297 Nr: 5426-98.2014.811.0008

 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: ELIZEU LIMA RAMOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo no 

prazo legal manifestar-se sobre o retorno dos autos, bem como para 

manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131681 Nr: 7494-16.2017.811.0008

 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 GUILHERME DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jizreel Alves Guimaraes de 

Jesus - OAB:MT0021770O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 

2018, às 16h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 29 de maio de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126193 Nr: 4298-38.2017.811.0008

 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: EMÍLIA BONFIM BELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 

2018, às 16h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126195 Nr: 4300-08.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA PEREIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 

2018, às 15h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 120764 Nr: 1263-70.2017.811.0008

 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: ANTONIA PRADO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 

2018, às 15h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 89952 Nr: 297-15.2014.811.0008

 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: AIDA BISPO DA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 

2018, às 14h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 29 de maio 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125296 Nr: 3842-88.2017.811.0008

 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: JOSEFA MATIAS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 

2018, às 14h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 29 de maio d2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132469 Nr: 7970-54.2017.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO E TRANSPORTADORA 

MARIANA LTDA, CELSO BERTOLDO, ANA MARIA BERTOLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 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 R$ 141,00 

(cento e quarenta e um reais) a ser depositado na conta do TJMT. 

Referente ao presente feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 112164 Nr: 2976-17.2016.811.0008

 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): ROGÉRIO SOUZA DE OLIVEIRA - ME, Rogério 

Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 
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- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o executado compareceu espontaneamente nos 

autos, declaro suprida a falta de citação.

Intime-se o executado para comprovar nos autos que faz jus a concessão 

da Justiça gratuita.

 CUMPRA-SE, expeça-se 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.: 133452 Nr: 603-42.2018.811.0008

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAF, MMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Alimentos com pedido de HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO, proposta por MARLI MARIA DE ANDRADE em desfavor de JOEL 

FERREIRA, todos qualificados nos autos.

 Determinada a remessa ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

designada a sessão de mediação, esta restou frutífera, conforme termo 

de p. 22.

 Com vista dos autos, o representante do Ministério Público também se 

manifestou favorável à homologação do acordo (fls.30).

 É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 De tudo o que se consta nos autos, a homologação do acordo é medida 

que se impõe, razão pela qual, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO o referido acordo de folhas 22, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta sentença.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito proposto por meio da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil, 

passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo de 

folhas 22.

 Proceda com a expedição dos mandados de averbação nos termos do 

acordo.

 Sem custas, eis que já deferida a gratuidade às folhas 14.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

 Barra do Bugres, 25 de maio de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131871 Nr: 7617-14.2017.811.0008

 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: MARTINHO FELICIANO DO ESPIRITO SANTO

 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:

 Vistos etc.

MARTINHO FELICIANO DO ESPIRITO SANTOS moveu Ação de 

Aposentadoria em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

 Às folhas 39/40, compareceu o advogado informando sobre a morte do 

autor, solicitando a juntada da certidão de óbito e consequente extinção.

 Às folhas 40, encontra-se juntada a certidão comprovando o óbito do 

autor Martinho Feliciano do Espirito Santos.

É o breve relato.

Decido.

O pedido do autor por ter natureza personalíssima, extinguiu-se com o 

falecimento da parte Autora no curso da lide e, sendo intransmissível por 

disposição legal o direito material ora analisado, impõe-se a extinção do 

processo sem resolução do mérito.

ANTE AO EXPOSTO, com fulcro nas disposições do art. 485, incisos IV e 

IX, do Código de Processo Civil, dada a flagrante ausência superveniente 

dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, e sendo a presente ação intransmissível, JULGO EXTINTA A 

AÇÃO, sem exame do mérito.

 Sem custas, eis que já deferida a gratuidade às folhas 26.

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

 Barra do Bugres/MT, 29 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44282 Nr: 508-90.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GOMES DE DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 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. 144, 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, 25 de maio de 

2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 47986 Nr: 4145-49.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITO GONÇALVES COSTA

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 281 de 685



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. 175, 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, 25 de maio de 

2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125781 Nr: 4076-70.2017.811.0008

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YCMDS, PRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa G. Fratari Moreira - 

OAB:32.522/GO

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Alimentos com pedido de HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO, proposta por PAULA RENATA DA COSTA em desfavor de 

CARLOS MAGNO DA SILVA, todos qualificados nos autos.

 Às folhas 21/22 compareceram as partes informando a realização de 

acordo, pugnando pela homologação.

 A Defensoria Pública não se opôs à homologação do acordo (fls.25).

 Com vista dos autos, o representante do Ministério Público também se 

manifestou favorável à homologação do acordo (fls.33).

 É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 De tudo o que se consta nos autos, a homologação do acordo é medida 

que se impõe, razão pela qual, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO o referido acordo de folhas 149, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta sentença.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito proposto por meio da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil, 

passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo de 

folhas 21/22.

 Proceda com a expedição dos mandados de averbação nos termos do 

acordo.

 Sem custas.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

 Barra do Bugres, 25 de maio de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 43819 Nr: 64-57.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETIZABETE MAGALHAES FRANÇA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente não se atentou 

para a certidão de fl. 58 e não procedeu com o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça. Assim, não foi possível a expedição de mandado de 

citação da parte executada.

 Desta feita, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se nos autos, 

requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, inciso III, Código de Processo Civil).

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 25 de Maio de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82820 Nr: 4551-02.2012.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIO - CVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA ARICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA 

WHELAN- PROCUR. FEDERAL - OAB:MAT.1.381.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DE AMARO PLINTA - 

OAB:254366

 Ex positis, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos dos 

artigos 924, inc. II e 925, do Código de Processo Civil, considerando que 

foi satisfeita a obrigação.Em razão do princípio da causalidade, as custas 

deverão ficar a cargo do executado, assim como os honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Transitada em julgado, 

procedidas às anotações e baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 16 de 

abril de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 121196 Nr: 1522-65.2017.811.0008

 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: CLEIDE SANSÃO RENESTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL MARTINEZ RENESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Interditado: Durval Martinez Renesto, Cpf: 

13073346872, Rg: 2.888.099 SSP MT Filiação: Romualdo Martinez Renesto 

e Candida Renesto, data de nascimento: 06/02/1939, brasileiro(a), natural 

de Monte aprazivel-SP, casado(a), agropecuárista, Endereço: Av. Pres. 

Getulio Vargas, Cx. P. 96 - 573, Bairro: Centro, Cidade: B. do Bugres-MT

Interditando: Cleide Sansão Renesto, Cpf: 62109960191, Rg: 085111-0 

SSP MT Filiação: Ticiano Sansão e Josefina Galoro, data de nascimento: 

24/04/1942, brasileiro(a), natural de Ibira-SP, casado(a), Endereço: Rua 

Getulio Vargas, 573, Bairro: Centro, Cidade: Barra do Bugres-MT

Nome e cargo do digitador:Maria Aparecida de Souza - Auxiliar Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Diante do exposto, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais e DECRETO A INTERDIÇÃO do requerido DURVAL 

MARTINEZ RENESTO, e o DECLARO incapaz de exercer pessoalmente 

TODOS os atos da vida civil, com fundamento no artigo 4º, III, c/c artigo 

1.767, I, ambos, do Código Civil, bem como, nos termos do artigo 1.775, § 

1º, do mesmo Codex e, por consequência, NOMEIO como CURADORA a 

Sra. CLEIDE SANSÃO RENESTO. Em consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. O curador deverá prestar compromisso nos 

termos do artigo 759 e seguintes do Código de Processo Civil. Em 
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obediência ao artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil, e artigo 29, 

inciso V, da Lei 6.015/73, após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado 

de averbação da presente ao Registro Civil das Pessoas Naturais e 

PUBLIQUE-SE na imprensa local e no órgão oficial por três (03) vezes, 

com intervalo de dez (10) dias, constando do edital, os nomes do interdito 

e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela. CIÊNCIA ao 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO e 

cumpridas todas as determinações constantes da presente, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 50316 Nr: 1582-48.2011.811.0008

 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: NIVALDO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOEL MAFEI DA COSTA, VALDIR 

ABRAÃO COTRIN, MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LORENÇONI FILHO 

- OAB:6459-O

 Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, JULGO 

IMPROCEDENTES, os pedidos formulados na exordial, e, por conseguinte, 

julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.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. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de praxe. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95366 Nr: 4760-97.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGUES PEDERIVA DE CIA LTDA - TUITI MAT. PARA 

CONSTRUÇÃO, VICTOR ALFREDO PEDERIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT, LIDIANE FORCELINI - OAB:10057/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4760-97.2014.811.0008, Protocolo 95366, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 92676 Nr: 2640-81.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:10.186 MT

 Intimação da defesa para no prazo legal apresentar as razões recursais.

Barra do Bugres - MT,29 de maio de 2018.

Gisela Aparecida Dorado/Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135000 Nr: 1557-88.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE SILVA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37.682

 Autos: 1557-88.2018.811.0008 - Código: 135000.

DESPACHO

Buscando adequação de pauta, em razão da Portaria nº 629/2018-PRES, 

redesigna-se a audiência designada neste feito para o dia 30 de julho de 

2018, às 13h15.

Expeça-se o necessário, nos termos do despacho de fl. 09 .

 SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

Barra do Bugres/MT, 24 de maio 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 125331 Nr: 3864-49.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER FELIPE PORFIRIO, JONILSON BRUNO 

CORREA ROMERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helio dos Santos Silva - 

OAB:14.878

 Não havendo o réu Jonilson Bruno Correa Romera alegado preliminar, e 

inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de 

agosto de 2018, às 17h20.

Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas arroladas e 

requisite-se a apresentação do réu .

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida a missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, §§ 

1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração razoável 

do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as testemunhas por 

ocasião da audiência neste Juízo.

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

NA REFERIDA AUDIÊNCIA O JUÍZO DELIBERARÁ ACERCA DO 

DESMEMBRAMENTO DO FEITO (CPP, 80) EM RELAÇÃO AO ACUSADO 

WAGNER FELIPE PORFIRIO.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE DE MANDADO E OFÍCIO.

Barra do Bugres/MT, 16 de janeiro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-72.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDO LIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 283 de 685



Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000197-72.2016.8.11.0008. REQUERENTE: JOSENILDO LIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS Vistos etc. Antes de 

realizar o levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 de maio de 

2018 do CNJ, DETERMINO a intimação da requerida para que se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, aguarde-se 02 (dois) dias 

úteis do esgotamento de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para 

expedição do alvará. Cumpra-se, expedindo o necessário. Barra do 

Bugres/MT, 29 de maio de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500153-18.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MILCA TATIANI INACIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FERNANDES DO NASCIMENTO SANSAO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA CHAGAS BIZELLI OAB - MT0016567A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

0500153-18.2013.8.11.0008. EXEQUENTE: MILCA TATIANI INACIO DA 

SILVA EXECUTADO: ADRIANA FERNANDES DO NASCIMENTO SANSAO - 

ME Vistos etc. Antes de realizar o levantamento, referente ao valor 

incontroverso (Id. 10366780 – R$ 3.288,10), nos termos do Provimento nº 

68 de 03 de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a intimação da executada 

para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, 

aguarde-se 02 (dois) dias úteis do esgotamento de recursos, CERTIFIQUE. 

Intime-se ainda, a EXECUTADA para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias sobre a penhora realizada no Id.12862210, no valor de R$ 2.601,82, 

nos termos do artigo 854, §2º, do CPC. Decorrido o prazo para 

apresentação de embargos, com ou sem manifestação, certifique e 

intime-se o exequente para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Barra do Bugres/MT, 29 de 

maio de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-81.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIOMAR PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000026-81.2017.8.11.0008. REQUERENTE: CLEIOMAR PEREIRA DE 

PAULA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL Vistos etc. Antes de realizar o 

levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 de maio de 2018 do 

CNJ, DETERMINO a intimação da requerida para que se manifeste no prazo 

de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, aguarde-se 02 (dois) dias úteis do 

esgotamento de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para 

expedição do alvará. Cumpra-se, expedindo o necessário. Barra do 

Bugres/MT, 29 de maio de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500326-08.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR VENANCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO)

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT0015152A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO)

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

0500326-08.2014.8.11.0008. REQUERENTE: EDMAR VENANCIO DA SILVA 

REQUERIDO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Vistos 

etc. Antes de realizar o levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 

03 de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a intimação da requerida para que 

se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, aguarde-se 

02 (dois) dias úteis do esgotamento de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça 

conclusos para expedição do alvará. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres/MT, 29 de maio de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-38.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LAZARO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000154-38.2016.8.11.0008. REQUERENTE: JOSE LAZARO PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Antes de realizar o levantamento, nos 

termos do Provimento nº 68 de 03 de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a 

intimação da requerida para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias. Esgotado o prazo, aguarde-se 02 (dois) dias úteis do esgotamento 

de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para expedição do alvará. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Barra do Bugres/MT, 29 de maio de 

2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000575-91.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FIRMINO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT0012082A (ADVOGADO)

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O (ADVOGADO)

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 29 de maio de 2018. Senhor(a) ANTÔNIO 

FIRMINO LOPES, Rua João Ponce de Arruda, nº 101, Bairro Centro em 

Denise - MT. A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 
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comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 26/06/2018 Hora: 14:00, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000575-91.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 13.175,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANTONIO FIRMINO LOPES Advogados do(a) REQUERENTE: WAYNE 

ANDRADE COTRIM ARANTES - MT12603/O, ALUIRSON DA SILVA 

ARANTES JUNIOR - MT17550/O, ALISSON DE AZEVEDO - MT0012082A 

Parte Ré: BANCO ITAÚ CONSIGNADO 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: 1000186-72.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER CESARIO ORTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE UMENO OAB - MT23377/O (ADVOGADO)

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 29 de maio de 2018. Senhor(a) FAGNER 

CESÁRIO ORTEGA, Rua 11, n.º 05, Jardim Imperial, CEP n.º 78390-000, 

Barra do Bugres-MT. A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 26/06/2018 Hora: 14:20, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000186-72.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FAGNER CESARIO ORTEGA Advogados do(a) REQUERENTE: JAQUELINE 

UMENO - MT23377/O, LEANDRO GOMES DALLAZEM - 

MT23411/O-OAdvogados do(a) REQUERENTE: JAQUELINE UMENO - 

MT23377/O, LEANDRO GOMES DALLAZEM - MT23411/O-O Parte Ré: 

AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A – AYMORÉ 

(SANTANDER FINANCIAMENTOS) e BANCO SANTANDER (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 

MARTINS 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: 1000197-04.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGENES ANTONIO MARQUES JOSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 29 de maio de 2018. Senhor(a) DIOGENES 

ANTONIO MARQUES JOSÉ, Rua 03, Lt. 16 – Jardim Imperial – Barra do 

Bugres/MT – CEP 78390-000. 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: 14:40, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000197-04.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: DIOGENES ANTONIO MARQUES 

JOSE Advogado do(a) REQUERENTE: EMERSON RIBEIRO ALVES - 

MT23093/O-O Parte Ré: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – Adm. 

de Consórcios Ltda. 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: 1000155-52.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 29 de maio de 2018. Senhor(a) SILMARA 

FERREIRA, Rua Buriti, 281, Bairro Jardim das Palmeiras, na cidade de 

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: 15:00, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000155-52.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 105,90; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SILMARA FERREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE 

OLIVEIRA - MT0013741A-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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000453-15.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA ROQUE RIBEIRO ROMANINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000453-15.2016.8.11.0008. EXEQUENTE: DALILA ROQUE RIBEIRO 

ROMANINI EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos etc. Cumpra-se o despacho 

lançado no Id. 13355728. Às providências. Barra do Bugres, 29 de maio 

de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500442-77.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

HELENA DE PAULA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS LIRA OAB - MT0013026A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG0103997A 

(ADVOGADO)

RODRIGO VENEROSO DAUR OAB - MG102818 (ADVOGADO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

0500442-77.2015.8.11.0008. REQUERENTE: HELENA DE PAULA GOMES, 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Cumpra-se o despacho lançado no ID. 

13285298. Às providências. Barra do Bugres, 29 de maio de 2018 Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-83.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA BRAGIAO NODARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT0017982A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000485-83.2017.8.11.0008. REQUERENTE: MARIA DA PENHA BRAGIAO 

NODARI REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. Vistos 

etc. Intime-se a executada SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, na 

pessoa do seu responsável legal, para que no prazo de quinze (15) dias 

efetue o pagamento da dívida no valor R$ 3.914,90, conforme planilha 

apresentada no Id. 13017940, devendo ser corrigidos até a data do 

pagamento, sob pena de não o fazendo ser acrescido de multa no 

percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do CPC). Decorrido o prazo 

de quinze dias sem notícia de pagamento, concluso para analise dos 

demais pedidos. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 29 de maio 

de 2018. Sílvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000838-26.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BATISTA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 29 de maio de 2018. Senhor(a) LEANDRO 

BATISTA DA ROSA, residente e domiciliado na Rua Avenida Marechal 

Candido Rondon, Nº: S/N, Bairro: Centro, 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: 15:20, no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000838-26.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LEANDRO 

BATISTA DA ROSA Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE 

ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A Parte Ré: VIVO S/A - 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

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000575-91.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FIRMINO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT0012082A (ADVOGADO)

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O (ADVOGADO)

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA / MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Representante Legal de: BANCO ITAÚ 

CONSIGNADO S/A, pessoa jurídica de direito privado, Praça Alfredo 

Egydio De Souza Aranha, nº 100, complemento Torre Conceição andar 9, 

bairro Parque Jabaquara, Cidade São Paulo/SP, CEP 04.344-902. Dados do 

processo: Processo: 1000575-91.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 

13.175,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANTONIO FIRMINO LOPES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 26/06/2018 Hora: 14:00 (MT) 

no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Barra do Bugres - MT, 29 de maio de 2018 Atenciosamente, MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-72.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER CESARIO ORTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE UMENO OAB - MT23377/O (ADVOGADO)

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 286 de 685



AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA / MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Representante Legal de: AYMORE CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A – AYMORÉ (SANTANDER 

FINANCIAMENTOS), Rua Amador Bueno, 474 - 1º Andar, Bloco C, Santo 

Amaro, CEP 04.7 52-901, São Paulo/SP. Dados do processo: Processo: 

1000186-72.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: FAGNER CESARIO ORTEGA Parte 

Ré: REQUERIDO: AYMORE, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da 

petição inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 26/06/2018 Hora: 14:20 (MT) no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Barra do Bugres - MT, 29 de 

maio de 2018 Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33613282

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-04.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGENES ANTONIO MARQUES JOSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA / MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Representante Legal de: CONSORCIO NACIONAL 

VOLKSWAGEN – Adm. de Consórcios Ltda., Rua Volkswagen, nº 291 – 

São Paulo/SP – CEP 04344-020. Dados do processo: Processo: 

1000197-04.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[CONSÓRCIO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DIOGENES ANTONIO MARQUES JOSE Parte Ré: 

REQUERIDO: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a 

sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação 

Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 

26/06/2018 Hora: 14:40 (MT) no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Barra do Bugres - MT, 29 de 

maio de 2018 Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33613282

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-52.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA / MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Representante Legal de: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. - VIVO, pessoa jurídica de direito privado interno, Av. Getúlio Vargas, 

nº 1300, Centro, CEP: 78.045-901, na cidade de Cuiabá - MT. Dados do 

processo: Processo: 1000155-52.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 

105,90; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SILMARA FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a 

sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação 

Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 

26/06/2018 Hora: 15:00 (MT) no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Barra do Bugres - MT, 29 de 
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maio de 2018 Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33613282

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000838-26.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BATISTA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA / MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Representante Legal de: VIVO S/A - TELEFONICA 

BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito privado, Avenida Engenheiro Luiz 

Carlos Berrini, n.º 1376, CEP – 04571-936 – Cidade Monções – São Paulo 

– SP. Dados do processo: Processo: 1000838-26.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LEANDRO BATISTA DA 

ROSA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO 

de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se 

encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Audiência 

de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 26/06/2018 Hora: 15:20 

(MT) no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Barra do Bugres - MT, 29 de maio de 2018 Atenciosamente, MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTAN Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87360 Nr: 339-30.2017.811.0050

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. M – PRESTADORA DE SERVICOS 

AGRICOLAS LTDA ME, WILLIAN LUCIANO TOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 53, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94999 Nr: 4757-11.2017.811.0050

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIÊ L. F. TEIXEIRA 

ALVES - OAB:23.380/MT, LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES - 

OAB:20.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 94999

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

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 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento ou, 

em igual prazo, efetue o recolhimento das custas sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).

Verifico também, em que pese tratar-se de pedido de liquidação de 

sentença, o autor não juntou aos autos a sentença que pretende ver 

liquidada.

Dessa forma, nos termos do art.321 do CPC, intime-se o autor para, no 

prazo de 15(quinze) dias emendar a inicial regularizando aportando aos 

autos a sentença objeto da presente liquidação, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 73214 Nr: 1066-57.2015.811.0050

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 63, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94784 Nr: 4652-34.2017.811.0050

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MARCELO VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 288 de 685



autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 34, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65325 Nr: 3359-68.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACS TADEU VENTURA, IOLANDA 

CASAGRANDE VENTURA, DARLI SEIBERT VENTURA, LUIZ ROBERTO 

VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40.321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR, GEOVANI LUIZ 

MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554, GUSTAVO LEONEL CELLI - 

OAB:38.615/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - OAB:10071

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da Carta Precatória devolvida ás fls. 116/124, no prazo legal. Nada 

mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93634 Nr: 3969-94.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORGILDO DHEIN EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3969-94.2017.811.0050 (Código 93634)

Autor: Adalberto de Santana

Requerido: Dorgildo Dhein EPP

Vistos.

Recebo a inicial, visto que presentes os seus requisitos legais.

Tendo em vista o interesse da parte autora, designo audiência de 

conciliação para o dia 06 de junho de 2.018, às 15h30min., a ser realizada 

pela Conciliadora dessa comarca, na Sala de Audiências da Segunda 

Vara.

Realizada a audiência de conciliação, caso as partes não realizem acordo, 

desde já determino a citação do requerido para que, caso queira, conteste 

a presente ação no prazo legal de quinze dias (art. 335, inciso I, do CPC), 

sob pena de revelia.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Intime-se a Defesa da parte autora, via DJE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 21 de março de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99468 Nr: 1770-65.2018.811.0050

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFPDS, MEPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1770-65.2018.811.0050 (Cód. 99468)

Requerente: K.F.P da S., representado por Maria Ezaltina Paes da Silva

Requerido: Rogério Aparecido da Silva

Vistos.

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC) e com isenção de 

custas, porquanto defiro, nesse momento, o benefício da justiça gratuita.

 Em atenção às condições pessoais do alimentante e, precipuamente, do 

alimentado, arbitro os alimentos provisórios na proporção de 36,68% 

(trinta e seis inteiros e sessenta e oito centésimos por cento) do salário 

mínimo vigente, que corresponde atualmente à quantia de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), em virtude da prova do parentesco 

acostada às f. 10.

 O valor acima consignado deverá ser depositado todo o dia 10 (dez) de 

cada mês, em conta bancária indicada pela autora (f. 04), ou mediante 

recibo, sendo devido a partir da citação do requerido.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para a data de 

____20_____/____08______/2018, às ___09_h__00__min, a ser realizada 

na sala de audiência deste Juízo.

Cite-se o réu e intime-se o autor a fim de que compareçam à solenidade, 

acompanhados de seu advogado e testemunhas, independentemente de 

prévio depósito de rol, importando a ausência em extinção e arquivamento 

do processo e a daquele em confissão e revelia (art. 5º, § 1º, da Lei nº 

5478/68).

Na audiência, se não houver acordo, poderá o Réu contestar, desde que o 

faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva de 

testemunhas e prolação de sentença.

Se o réu não estiver acompanhado de advogado na audiência de 

conciliação, fixo o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da audiência, para 

apresentação de contestação, sob pena de revelia (art. 335 do CPC).

Cite-se com as advertências de estilo.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis-MT, 24 de maio de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97031 Nr: 667-23.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 667-23.2018.811.0050 (Código 97031)

Autor: Ministério Público

Réu: Cicero Ferreira da Silva

Vistos.

Sendo certo que o acusado não apresentou teses de absolvição sumária 

(f. 48-49), entendo por bem que no decorrer da instrução processual 

poderá ser formada a convicção deste Juízo.

Por outro lado, consta nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a 

denotar a existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a 

necessidade de confirmação do recebimento da denúncia havido outrora, 

determinando prosseguimento da ação penal.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

_ _ _ _ _ _ 0 3 _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ 0 7 _ _ _ _ _ _ _ / 2 0 1 8 ,  à s 

______15_____h__30________min, oportunidade em que será ouvida a 

vítima, inquiridas as testemunhas de acusação e defesa na sala de 

audiência deste Juízo.

Intimem-se as testemunhas e requisitem-se as que forem militares e/ou 

servidores públicos.

Intime-se o acusado e seu(s) defensor(es).

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis(MT), 21 de maio de 2018.
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Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94760 Nr: 4632-43.2017.811.0050

 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: ANTONIO DE JESUS FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95214 Nr: 4868-92.2017.811.0050

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMAZIO DOS SANTOS, ADALTO 

APARECIDO LEMES, PAULO ROBERTO VINCENSI, LUCIANO VAZ DE 

SOUZA, AROLDO VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64253 Nr: 2287-46.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA LIMA-ME, ANDERSON ALVES 

PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA - 

OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, ENCAMINHE OS 

COMPROVANTES DE PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA, JUNTAMENTE COM A 

GUIA DE RECOLHIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90508 Nr: 2136-41.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. Manoel de Sá Cereais Me, Clodoaldo Manoel 

De Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311/MT, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19.483/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, ENCAMINHE OS 

COMPROVANTES DE PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA, JUNTAMENTE COM A 

GUIA DE RECOLHIMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 76496 Nr: 3069-82.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MILTON DO PRADO GUNTHEN - OAB:3976/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-41.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000309-41.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Terça-feira, 29 de Maio de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-26.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000310-26.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 
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emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Terça-feira, 29 de Maio de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-93.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAAN DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000312-93.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Terça-feira, 29 de Maio de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-63.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAAN DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000314-63.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Terça-feira, 29 de Maio de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-33.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LAESIO FRANCA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000316-33.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Terça-feira, 29 de Maio de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-18.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LAESIO FRANCA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000317-18.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Terça-feira, 29 de Maio de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000357-94.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANI NELDA ENDRES KERN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEVI MOROZ OAB - MS3300 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos nº 1000357-94.2018.8.11.0051 Retificação de Registro Civil 

Sentença. Vistos etc. Vani Nelda Endres Kern, devidamente qualificada, 

ajuizou a presente ação de retificação de registro civil, visando à correção 

do nome de sua genitora no assento de casamento. Com a inicial, vieram 

cópias da certidão de casamento e do registro geral, confirmando a 

divergência entre os dados lançados. Instado a manifestar-se, o ilustre 

Representante do Ministério Público não se opôs à correção pleiteada. É o 

relato do necessário. Fundamento. O pedido aduzido pela Requerente 

merece acolhimento. Uma breve análise dos documentos trazidos aos 

autos já é suficiente para demonstrar que, quando do registro de 

casamento, fez-se constar apenas a abreviação do sobrenome da 

genitora, de jeito que quando da confecção do registro geral, 

equivocadamente entendeu-se que a letra M corresponderia ao nome 

Maria. Assim, mostra-se mesmo necessária a correção do assento de 

casamento para fazer constar o sobrenome Morschheiter, ao invés da 

abreviatura M. Decido. Isso posto, nos termos do art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, julgo totalmente procedente o pedido aduzido 

pela Requerente, para determinar a RETIFICAÇÃO do Registro de 

Casamento de forma que nele conste o sobrenome Morschheiter no lugar 

da abreviatura M, ficando o nome da genitora da Requerente, Vali 

Morschheiter Endres. Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o 

competente mandado ao Cartório de Registro Civil da Comarca de 

Carazinho-RS, determinando que envie a este Juízo, sem custas, face à 

gratuidade da Justiça, a Certidão de Casamento retificada. Após o 

recebimento da nova Certidão, INTIME-SE a Requerente para que a retire 

em Cartório, mediante recibo nos autos. Dada a gratuidade, sem custas. 

Cumpridas todas as determinações, 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 141157 Nr: 913-16.2018.811.0051

 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: Alberone Martins Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Campo 

Verde, Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestarem quanto ao laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74041 Nr: 3028-20.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora e Logistica Canadá Ltda, 

Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Renan Nadaf Gusmão - OAB:OAB/MT 16.284

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até a 

presente data a 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 possível extinção do feito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83578 Nr: 2996-44.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Renildo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:16.864 A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, para tomar ciência 

da retirada do bloqueio Renajud realizado no veículo objeto desta ação, em 

nome da parte requerida, nesta data, conforme comprovante de fl. 74.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141760 Nr: 1164-34.2018.811.0051

 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: Luana Vanessa Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Certifico e dou fé, que considerando a r. decisão ref. 22, INTIMO as 

partes, na pessoa de seus procuradores, acerca da audiência de 

conciliação designada para o dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, 

neste Juízo, devendo fazer comparecer vossos clientes na solenidade. É 

o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 80545 Nr: 787-05.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azzo's Industria e Comercio Atacadista e 

Varejista de Confecções Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Frederico Barros Calça 

- OAB:GO/23.180

 Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte 

requerente, na pessoa de seu procurador, para que apresente o 

requerente na Secretaria da Segunda Vara, com cópia colorida de seus 

documentos pessoais, no prazo de 05 (cinco) dias, para coleta de padrão 

gráfico.

É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142368 Nr: 1453-64.2018.811.0051

 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: Devacir Cherubim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Autos n° 1453-64.2018.811.0051 código 142368

Revisional

 Despacho.

Vistos etc.

O Requerente interpôs agravo de instrumento no Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso contra decisão inicial.

As informações foram enviadas nesta data, via malote digital.

Em continuidade, a fim de conferir impulsionamento ao feito, 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.

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.: 141431 Nr: 1025-82.2018.811.0051

 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: Adair Gilsandro Hanzen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Autos n° 1025-82.2018.811.0051 - 141431

Revisional

 Despacho.

Vistos etc.

O Requerente interpôs agravo de instrumento no Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso contra decisão inicial.

As informações foram enviadas nesta data, via malote digital.

Em continuidade, a fim de conferir impulsionamento ao feito, tendo em vista 

a especial natureza da causa, entendo pertinente a designação de nova 

audiência específica para a conciliação das Partes, na forma do art. 139, 

V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 
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às 13:30 horas.

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.: 142439 Nr: 1473-55.2018.811.0051

 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: Uilson Dias Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141304 Nr: 960-87.2018.811.0051

 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: Marcelo Correia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141119 Nr: 894-10.2018.811.0051

 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: Solange Camargo Mesquita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141035 Nr: 849-06.2018.811.0051

 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: Dirceu Pedro Martello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141456 Nr: 1037-96.2018.811.0051

 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: Geraldo do Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, DEFIRO o pedido 

antecipatório feito pelo Requerente para determinar a suspensão da 

eficácia das cláusulas contratuais que se refiram ao preço do lote e à 

forma de correção das prestações mensais. Consequentemente, DEFIRO 

parcialmente o pedido de consignação feito na inicial, autorizando o 

depósito mensal de R$ 352,12 tido por suficiente para a liberação das 

obrigações assumidas por ele.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146349 Nr: 3170-14.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Tocantins/TO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Thomas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14834

 Autos n° 3170-14.2018.811.0051 (146349)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição da testemunha JORCI ANTONIO DA 

SILVA para realizar-se no dia 14 de junho de 2018, às 17h30min.

OFICIE-SE ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado do Réu 

constituído na origem, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 4 de maio de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-54.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ALVES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO OAB - MT0005945A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO OZORIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

Impulsiono o feito, a fim de intimar as partes, na pessoa de seus 

procuradores, para comparecer à Audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 26/07/2018 Hora: 14:00hs, na sede do Juizado 

Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT. ADVERTÊNCIA(S): À parte 

autora: O não comparecimento implica arquivamento, extinção e 

condenação nas custas processuais: À parte requerida: 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). OBSERVAÇÃO: 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. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010402-09.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BADIA OLIVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER LUIZ MOURA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

Impulsiono o feito, a fim de intimar as partes, na pessoa de seus 

procuradores, para comparecer à Audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 26/07/2018 Hora: 13:00hs, na sede do Juizado 

Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT. ADVERTÊNCIA(S): À parte 

autora: O não comparecimento implica arquivamento, extinção e 

condenação nas custas processuais: À parte requerida: 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). OBSERVAÇÃO: 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. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-84.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NATURAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO CAMOZZI NETO OAB - GO16846 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA DE SOUZA LIMA FROZZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Impulsiono o fieto, a fim de intimar a parte 

autora para, querendo, no prazo legal, se manifestar nos autos, uma vez 

que foi designada nova data de audiência para 02/07/2018 e novamente a 

Citação restou prejudicada, conforme certificado pelo Sr. Oficvial de 

Justiça no ID: 13328120. MARIA DI8VINA ALVES FEITOSA Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-46.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE FERREIRA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1000938-46.2017.8.11.0051 Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Impulsiono o feito, a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões. 

CAMPO VERDE, 27 de maio de 2018 MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001064-96.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REMI WEISSHEIMER JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI OAB - MT0010039A-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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1001064-96.2017.8.11.0051 Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Que impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal apresentar as contrarrazões. 

CAMPO VERDE, 27 de maio de 2018 MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 19/06/2018 Hora: 14:40hs, 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: 8010181-94.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA RAQUEL TREVISOL OAB - MT0015885A (ADVOGADO)

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para que informe ao juízo 

se a determinação quanto à obrigação de fazer para restabelecer a linha 

telefônica foi cumprida.

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 021/2018

O Doutor Darwin de Souza Pontes, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 R E S O L V E :

 LOTAR a servidora JÉSSICA BARAÚNA FELIPE, Analista Judiciária, 

portadora da Cédula de Identidade RG nº 5262116 SSP/GO, inscrita no 

CPF sob nº 027.929.221-09, na SECRETARIA DA SEGUNDA VARA 

JUDICIAL da Comarca de Canarana, Estado de Mato Grosso.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça.

 Canarana – MT, 29 de maio de 2018.

 DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

 PORTARIA Nº 022/2018

O Doutor Darwin de Souza Pontes, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 Considerando que a servidora Juliana Miranda Magalhães Corrêa, 

matrícula 35446 foi nomeada através do Ato nº 364/2018/DRH e tomou 

posse no Fórum da Comarca de Canarana – MT, no cargo de Analista 

Judiciário - PTJ, no dia 04/05/2018;

 R E S O L V E:

 EXONERAR a Senhora JULIANA MIRANDA MAGALHÃES CORRÊA, 

portadora da Cédula de Identidade RG nº MG-10.317.461-SSP/MG, inscrita 

no CPF sob nº 060.139.116-06, do cargo efetivo de TÉCNICO JUDICIÁRIO, 

com efeitos a partir de 04/05/2018.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça.

 Canarana – MT, 29 de maio de 2018.

 DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65312 Nr: 342-14.2018.811.0029

 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: Joana Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:OAB/GO 33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que a contestação de fls. retro foi 

protocolizada em 16/04/2018 e a prova da citação foi juntada aos autos 

em 21/03/2018). Assim, nos termos do Provimento 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos a fim de que seja intimado o requerente, através de 

seu patrono, para que se manifeste acerca da contestação apresentada, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 15476 Nr: 1176-03.2007.811.0029

 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 Vista Alegre LTDA, Alma Maria 

Werle Willers, Gregório José Willers, Jussemara Teresa de Campos

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Willers - 

OAB:OAB/MT 9308

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos à suspensão pelo prazo de 45 dias, conforme 

solicitado pela parte requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46133 Nr: 2101-52.2014.811.0029

 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: CARLOS HENRIQUE ALVES PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana de Souza Miranda - 

OAB:316.616/SP, Caroline Leonello - OAB:321.373/SP, Danielle de 

Melo Basso - OAB:316.708/SP, Gislaine Heloisa Gambarotto - 

OAB:275.589/SP, Letícia Lelis Grimalde - OAB:209.840/SP, Priscila 

Fagundes Wood Stachera - OAB:203.542/SP, Roberto Poli Rayel 

Filho - OAB:153.299/SP, Samuell da Silva Ribeiro - OAB:15689-A/MT, 

Sandra Regina Miranda Santos - OAB:146.105/SP

 Tendo em vista a devolução da carta precatória, impulsiono os autos a fim 

de intimar o requerente para que apresente suas alegações finais no 

prazo legal, conforme determinação de fls. 219 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56263 Nr: 2011-73.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): ALEXSANDRO RUCHERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 
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BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos à parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca do teor da 

certidão do oficial de Justiça, a seguir transcrita: "Certifico que, em 

cumprimento ao MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO, 

compareci a Av. Parana 78, que consta no mandado, que é banco do 

Brasil S/Anão trabalha naquela agencia o devedor, verificando na inicial, 

localizei o endereço, Rua Tres de Maio, 203, em 30/4/2016, dirigi-me ao 

endereço, encontrava-se fechado, no dia 3/5/2018, novamente 

desloquei-me ao endereço e encontrava-se fechado e no dia 8/5/2018 às 

17h50, e ali estando NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A BUSCA E 

APREENSÃO E CITAÇÃO de Alexsandro Ruchert, segundo informação de 

Roque Zeni, que é proprietário do Imóvel, não conhece o requerido. Nestes 

termos, suspendo minhas diligências e devolvo o mandado à secretaria".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65013 Nr: 158-58.2018.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): IRIA SCHINDLER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos à parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca do teor da 

certidão do oficial de Justiça, a seguir transcrita: "Certifico que, em 

cumprimento ao MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO, 

compareci a Rua Cedro Marcado 463, em 4/5/2018 às 17h20, e ali estando 

NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A APRRENSÃO do bem indicado, não 

localizando-o e perguntei ao morador sobre a devedora, o qual informou 

não saber de seu paradeiro, pois reside de aluguel a uma semana, 

informante Fabio Queiroz. Nestes termos, suspendo minhas diligências e 

devolvo o mandado à secretaria".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66579 Nr: 1203-97.2018.811.0029

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO MARCOS GLIENKE, QUEURELLY DIAS 

AMORIM, ANTONNY GABRIEL DIAS GLIENKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA GONÇALVES ROSA - 

OAB:OAB/MT 22.438/B, Marina Rosa da Silva - OAB:23939 O /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar as os requerentes para que instruam o feito com a documentação 

necessária em conformidade com a cota ministerial de fls 07, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57706 Nr: 2785-06.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N GOMES BARBOSA & CIA LTDA- ME, Nelson 

Schindler, Ney Gomes Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809, André Stuart Santos - OAB:10.637/MS, Guilherme 

Frederico de Figueiredo Castro - OAB:10647-MS, JOSÉ HENRIQUE 

DA SILVA VIGO - OAB:OAB/MS 11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que decorreu o prazo sem resposta da 

parte executada, embora citada por edital. Assim, nos termos do 

Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de intimar o 

exequente a se manifestar, requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61499 Nr: 1847-74.2017.811.0029

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 60 DIAS

AUTOS N.º 1847-74.2017.811.0029 código 61499

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): Indiciado(a): José Roberto Ferreira dos Santos Filiação: 

Manoel de Tal e Marinalva de Tal, brasileiro(a), Endereço: Em lugar incerto.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/06/2017

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos, etc. Tratam-se os presentes autos de pedido de 

medidas protetivas de urgência requeridas por AFRENA APARECIDA 

RIBEIRO em razão de atos praticados por JOSÉ ROBERTO FERREIRA DOS 

SANTOS. O pedido em questão baseou-se no crime de vias de fato, com 

as implicações da Lei n.º 11.340/06 e fora pleiteado pela vítima diretamente 

na presença da autoridade policial, que encaminhou o referido expediente 

até esta unidade judiciária. As medidas foram deferidas às fls. 13/14. O 

agressor não foi notificado tendo em vista que se encontrava foragido 

conforme certidão e a vítima foi notificada às fls. 15/17. Instado a se 

manifestar o Ministério Público requereu a revogação das medidas 

protetivas e extinção do feito. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relatório. Passo à decisão. Trata-se de MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA 

postulada pela ofendida (qualificada nos autos), diante das investidas 

ilícitas do requerido perpetradas no ambiente de relação doméstica e 

familiar. O exame dos autos permite vislumbrar que as partes são legítimas 

e estão bem representadas, assim como inexistem nulidades ou 

irregularidades pendentes de solução, cabendo, portanto, o julgamento do 

feito no estado em que se encontra, com base do art. 355, I, do Novo 

Código de Processual Civil, já que toda a prova necessária ao exame do 

meritum causae se encontra nos autos. Nesse diapasão, verifica-se que a 

requerente postulou medida protetiva em seu benefício diante das 

investidas ilícitas do requerido perpetradas no ambiente de relação 

doméstica e familiar. Compulsando os autos, verifica-se que em 

manifestação o Ministério Público requereu a revogação das medidas 

protetivas deferidas, por a vitima não ter sido mais encontrada para se 

manifestar sobre a mesma, inexistindo motivos para a continuidade das 

medidas protetivas deferidas. Assim, analisando a certidão de fl. 31, 

informando que não foi possível localizar a vitima, tendo a mesma 

manifestado em certidão de fl. 17, que estaria mudando para cidade de 

Jataí-GO, vislumbrando-se que as medidas protetivas de urgência 

deferidas, não mais se afiguram imprescindíveis e necessárias. Ante o 

exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, reputo as 

medidas concedidas no presente feito, ressaltando-se que havendo 

necessidade de medida em razão de fato novo, deverá ser formulado 

pedido em novo expediente, pelo que REVOGO A LIMINAR DEFERIDA e 

JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no art. 485, I, do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do 

artigo 28 da Lei n.º 11.340/06 c/c a Lei 1.060/50. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Às providências. Cumpra-se.

Eu, Raquel Marjane do Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 22 de maio de 2018.
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Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24488 Nr: 2297-61.2010.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA MIRANDA DUARTE, Adson 

Anselmo Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Lúcia Helena Rodrigues da Silva 

Bensi - OAB:4456/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o acusado Adson Anselmo 

Franco, na(s) pessoa(s) de seu procurador(s, Dr. (ª) Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi, via DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, no valor de R$ 

544,26 Quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos), sob 

pena de o não recolhimento das custas processuais implicará na restrição 

de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67161 Nr: 1599-74.2018.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA CRISTINA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Intime-se o requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntando aos autos o Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária 

pactuado entre as partes, descrito na exordial de fls. 03, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do Novo Código de Ritos.

Realizada a emenda no prazo assinalado, tornem-me os autos conclusos 

para deliberações.

Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67339 Nr: 1736-56.2018.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON FERREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEREMIAS ALEXANDRE PFEIFER LOWE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO WENTZ MANHAES - 

OAB:20744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA TRENTIN ZANDONÁ 

- OAB:

 Vistos,

 1. Atendidos os requisitos formais do art. 260 do Código de Processo 

Civil, cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. Caso 

contrário oficie-se, solicitando a complementação.

2. Comunique-se ao Juízo Deprecante a distribuição desta, com os dados 

para futuros pedidos de informações.

3. Após o cumprimento, devolva-se, procedendo-se às baixas de estilo.

4. Cumpra-se.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67294 Nr: 1709-73.2018.811.0029

 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: VICTOR POLEGATTO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROBRASIL - CORRETORA DE SEGUROS 

LTDA-ME, ESSOR SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Quanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, 

INDEFIRO, pois, como leciona a Constituição Federal de 1988, em seu art. 

5°, inciso LXXIV, é garantida a assistência jurídica integral aos que 

comprovarem a insuficiência de recursos para arcar com os dispêndios 

da justiça, o que não fez a parte requerente.

Mormente, neste sentido cabe trazer a baila o seguinte julgado:

“RECURSO DE AGRAVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C REVISIONAL - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Se as circunstâncias da causa evidenciam que o 

interessado tem condição de arcar com as custas processuais e se o 

conjunto probatório não foi suficiente para demonstrar a alegada 

incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.” (AI, 

137960/2012, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 13/02/2013, Data da publicação no DJE 

19/02/2013 - Grifamos).

Por estas razões, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, emende a inicial, apresentando a devida guia de recolhimento das 

custas judiciais pertinentes à distribuição da ação, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000157-71.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELINO PEREIRA NUNES - ME (EXECUTADO)

JUCELINO PEREIRA NUNES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO - ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente, bem como em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, 

tendo em vista o decurso do prazo para a parte autora providenciar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, impulsiono o presente feito a 

fim de que seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000179-32.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TRIANGULO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA TEIXEIRA NEVES RODRIGUES (EXECUTADO)

ZILDA TEIXEIRA NEVES RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

MANOEL ANTONIO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

IMPUSIONAMENTO - ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente, 

bem como em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, abro vista 
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dos autos à parte autora para manifestação, no prazo legal, acerca da 

certidão do Oficial de Justiça, devendo providenciar o depósito 

correto/complementar da diligência conforme informado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63607 Nr: 3434-88.2013.811.0024

 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: Odeir da Costa

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35829 Nr: 1785-93.2010.811.0024

 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: Ajenir Paixão Andrade

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA - OAB:10732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 31627 Nr: 1027-51.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Bonhardt

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, Jacqueline Amorim de Almeida - OAB:10732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o Ofício Circular n. 

04/2017-DDJ em que fora determinada a liberação de alvarás judiciais 

apenas via sistema SISCONDJ, mesmo em relação a RPV e Precatórios 

Federais, impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados bancários 

(números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 51833 Nr: 2318-81.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antonia Rodrigues Ferreira

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o Ofício Circular n. 

04/2017-DDJ em que fora determinada a liberação de alvarás judiciais 

apenas via sistema SISCONDJ, mesmo em relação a RPV e Precatórios 

Federais, impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados bancários 

(números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 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:

 CERTIFICO que deixei de expedir as RPV's, tendo em vista a 

impossibilidade diante da situação cadastral irregular da Requerente na 

Receita Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 55072 Nr: 3005-58.2012.811.0024

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACB, JIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Samaniego - OAB:5112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Para satisfazer a triangularização processual considerando a Certidão da 

Gestora de fl. 57, CITE-SE a requerida, para, querendo, defender-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, intimem-se os requerentes e seus 

advogados para, no prazo de 15 (quinze) dias, darem prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção, inclusive intimando por edital com as 

advertências do art. 485, §1º do CPC.

Após, vistas ao MP.

 Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 17987 Nr: 670-42.2007.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberta Ferreira Roldão OU Roberta Ferreira 

Roldão Risso, Antonio Reginaldo Roldão, Marilan Martins Ferreira Roldão 

OU Marilan Martins Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A, Gustavo 

Rodrigo Goés Nicoladelli - OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI 

- OAB:12120

 Vistos, etc.

 ANTONIO REGINALDO ROLDÃO interpôs embargos de declaração contra 

sentença proferida por este juízo, a qual fixou, em sua parte dispositiva, a 

condenação do executado em honorários advocatícios, contudo, há 

contradição com o acordo que já convencionou e deu quitação dos 

honorários advocatícios devidos.

 Pugna, portanto, para que se seja suprida a contradição, sanando-a.

 Posteriormente, vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

 Acerca dos embargos de declaração, dispõe o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

 II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

 III - corrigir erro material.

 Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
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 I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

 II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” [sem 

grifo no original]

Analisando os autos, vislumbro que há, de fato, contradição no dispositivo 

da sentença, haja vista que as partes já convencionaram no acordo 

homologado acerca dos honorários advocatícios, assim, não cabe 

condenação, novamente, nos mesmos ônus de pagar.

 Nesse sentido tem se firmado a jurisprudência:

 “PROCESSUAL CIVIL: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA 

MÍNIMA DO INSS. IMPUTAÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E DE 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO EMBARGADO. 1. 

Estando configurada a sucumbência mínima da autarquia, é de rigor a 

imposição do ônus sucumbencial ao embargado, com a sua conseqüente 

condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. 2. Apelo a que 

se nega provimento.” [TRF 3, Oitava Turma, AC 8949 SP, relator 

Desembargador Otávio Port, julgamento em 25/11/2013 – sem grifo no 

original]

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração por serem 

tempestivos, para, no mérito, dar-lhes provimento para suprimir a 

contradição, para excluir a parte dispositiva da sentença no que tange à 

condenação de honorários advocatícios e fazer constar: “Homologo o 

acordo acerca dos honorários convencionados, custas e despesas 

processuais”.

 No demais, mantida está a sentença homologatória, nos termos em que foi 

proferida.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18392 Nr: 1068-86.2007.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaina Ferreira Roldão OU Janaina Ferreira 

Roldão Abdala, Antonio Reginaldo Roldão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A, Gustavo 

Rodrigo Goés Nicoladelli - OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alyne Ramminger Pissanti - 

OAB:12120

 Vistos, etc.

 ANTONIO REGINALDO ROLDÃO interpôs embargos de declaração contra 

sentença proferida por este juízo, a qual fixou, em sua parte dispositiva, a 

condenação do executado em honorários advocatícios, contudo, há 

contradição com o acordo que já convencionou e deu quitação dos 

honorários advocatícios devidos.

 Pugna, portanto, para que se seja suprida a contradição, sanando-a.

 Posteriormente, vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

 Acerca dos embargos de declaração, dispõe o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

 II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

 III - corrigir erro material.

 Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

 I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

 II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” [sem 

grifo no original]

Analisando os autos, vislumbro que há, de fato, contradição no dispositivo 

da sentença, haja vista que as partes já convencionaram no acordo 

homologado acerca dos honorários advocatícios, assim, não cabe 

condenação, novamente, nos mesmos ônus de pagar.

 Nesse sentido tem se firmado a jurisprudência:

 “PROCESSUAL CIVIL: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA 

MÍNIMA DO INSS. IMPUTAÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E DE 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO EMBARGADO. 1. 

Estando configurada a sucumbência mínima da autarquia, é de rigor a 

imposição do ônus sucumbencial ao embargado, com a sua conseqüente 

condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. 2. Apelo a que 

se nega provimento.” [TRF 3, Oitava Turma, AC 8949 SP, relator 

Desembargador Otávio Port, julgamento em 25/11/2013 – sem grifo no 

original]

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração por serem 

tempestivos, para, no mérito, dar-lhes provimento para suprimir a 

contradição, para excluir a parte dispositiva da sentença no que tange à 

condenação de honorários advocatícios e fazer constar: “Homologo o 

acordo acerca dos honorários convencionados, custas e despesas 

processuais”.

 No demais, mantida está a sentença homologatória, nos termos em que foi 

proferida.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62853 Nr: 2709-02.2013.811.0024

 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: ARB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Samaniego - OAB:5112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Acolho o pedido do representante do Ministério Público para cumprir o 

último parágrafo da decisão de fls. 25/26, e intime-se a parte autora para 

que no prazo de 15 (quinze) dê andamento no feito.

II. Desentranhe-se do termo a fl. 33 e realize a sua juntada ao processo de 

código 64189.

III. Certifique-se eventual decurso de prazo e renove-se vistas ao 

Ministério Público

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62250 Nr: 2061-22.2013.811.0024

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Orlando Muraro Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Daltro Filho, José de Souza Neves, 

Mucio Jerônimo Albernaz, Marilda Ignez de Oliveira Albernaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Orlando Muraro Silva - 

OAB:12130-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS PINTO - 

OAB:2286/O, LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - OAB:3038/O

 ...Dessa maneira, não havendo outras preliminares, dou o feito por 

saneado.Fixo como pontos controvertidos da demanda: a) a publicidade 

da lei; b) a existência de ato lesivo ao patrimônio público.Acerca do ônus 

da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, mantenho o disposto 

no art. 373 do CPC, cabendo aos autores provas os fatos constitutivos de 

seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos 

do direito do autor.Deste modo, intimem-se as partes para que, no prazo 

de quinze (15) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. Deverão as 

partes, caso pugnem pela prova testemunhal, apresentar rol de 

testemunhas na oportunidade (art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil). 

Caso manifestem pelo julgamento antecipado, conforme já requereu o 

autor (fl. 885), deverão juntar suas alegações finais, no prazo legal.Após, 

vistas ao Ministério Público, para parecer na função de custus 

legis.Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior
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 Cod. Proc.: 105504 Nr: 2104-80.2018.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Alves Damasceno, Joselina Pires Damasceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Antonio Macari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 55 e 286, I, ambos do 

Código de Processo Civil, determino que os presentes autos sejam 

distribuídos em apenso ao processo de nº 703-61.2009.8.11.0024 – Cód. 

31295 em trâmite perante a 2ª Vara desta Comarca, em razão da conexão 

entre as ações e a prevenção daquele juízo. Intime-se. Após, 

redistribua-se com as baixas e anotações de praxe. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96188 Nr: 4070-15.2017.811.0024

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralice Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, consoante disposto no art. 303, “caput” do CPC, 

indefiro o pedido de tutela de urgência, pois ausente a probabilidade do 

direito.Intime-se o autor, na pessoa de seu patrono constituído, para em 5 

(cinco) dias, emendar a inicial conforme dispõe o art. 303, §6º do 

CPC.Justiça Gratuita deferida em sede de Agravo de Instrumento.Cite-se o 

requerido, no endereço constante na petição inicial, para, querendo, 

contestar a ação no prazo legal, ciente que, não contestada, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 

511do CPC).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 apre¬sentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contes¬tação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção).Em seguida, volvam-me conclusos.Intime-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102077 Nr: 520-75.2018.811.0024

 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: RAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial retificando o 

polo ativo da demanda, em razão do pedido de alimentos, para o 

cumprimento do requisito do art. 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento 

da exordial.

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72980 Nr: 1526-25.2015.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA GOMES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - OAB:21990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O Município de Planalto da Serra ajuizou execução fiscal em desfavor de 

Sandra Gomes Siqueira.

 À ref. 25 determinou-se aguardar em cartório, por 10 dias, o pagamento 

da diligência e, se silente, intimar pessoalmente para prosseguimento, sob 

pena de extinção por abandono.

À ref. 33 certificou-se o decurso de prazo para a autora se manifestar.

Posteriormente, vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

 Foi a parte autora devidamente intimada a se manifestar nos autos, na 

forma do artigo 485, § 1°, do Código de Processo Civil, o qual transcrevo.

 “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição 

inicial; II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - 

verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo; V - reconhecer a 

existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; VI - 

verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; VII - acolher 

a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo 

arbitral reconhecer sua competência; VIII - homologar a desistência da 

ação; IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada 

intransmissível por disposição legal; e X - nos demais casos prescritos 

neste Código. § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será 

intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Todavia, conforme atesta a certidão de ref. 33 deixou o autor transcorrer 

o referido prazo sem quaisquer manifestações nos autos.

 DISPOSITIVO.

Dessa forma, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

 Isento de custas, em razão da Lei Estadual n. 7.603/01.

Intimem-se.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas pertinentes 

no sistema Apolo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87149 Nr: 4258-42.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Pizaneschi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Isento de custas, em razão 

da Lei Estadual n. 7.603/01.Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas pertinentes no sistema Apolo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 90353 Nr: 1302-19.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrovenci Produtos Agropecuários Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINA COIMBRA CARVALHO 

TRONCON, FERNANDO TRONCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 AGROVENCI PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA ingressou com ação de 

execução em face de ANA CAROLINA COIMBRA CARVALHO TRONCON.

À ref. 13 pugnou a parte autora pela desistência do feito.

 É o relatório.

 Decido.

 Extrai-se dos autos que a parte autora requer a desistência do 
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prosseguimento do feito.

 Portanto, diante do requerimento da parte autora, deverá o feito ser 

extinto com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, por não ser o caso de incidência do § 4º do artigo 485 

do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência aduzido 

pela parte exequente.

E, julgo, portanto, extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme 

disposto no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas e despesas pelo autor.

Intimem-se.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas pertinentes 

no sistema Apolo.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34316 Nr: 265-98.2010.811.0024

 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: Joicielle Aparecida Moraes da Guia

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65961 Nr: 1749-12.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O, Luciane Rosa de Souza - OAB:OAB/MT 

15.779

 Vistos, etc. I. Defiro a juntada de substabelecimento. II. Encerrada a 

instrução e não havendo alegações de nulidade intimem-se as partes para 

apresentarem alegações finais, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, 

vindo-me após conclusos para sentença. III. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32088 Nr: 1471-84.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iranil Ana da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o Ofício Circular n. 

04/2017-DDJ em que fora determinada a liberação de alvarás judiciais 

apenas via sistema SISCONDJ, mesmo em relação a RPV e Precatórios 

Federais, impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados bancários 

(números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 17894 Nr: 587-26.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmosina Rodrigues Maciel

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A-3

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o Ofício Circular n. 

04/2017-DDJ em que fora determinada a liberação de alvarás judiciais 

apenas via sistema SISCONDJ, mesmo em relação a RPV e Precatórios 

Federais, impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados bancários 

(números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 17177 Nr: 1753-30.2006.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Soares de Sousa

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A-3

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o Ofício Circular n. 

04/2017-DDJ em que fora determinada a liberação de alvarás judiciais 

apenas via sistema SISCONDJ, mesmo em relação a RPV e Precatórios 

Federais, impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados bancários 

(números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62600 Nr: 2421-54.2013.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teresa Nobres da Silva

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

Cuiabá - MT., ASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o Ofício Circular n. 

04/2017-DDJ em que fora determinada a liberação de alvarás judiciais 

apenas via sistema SISCONDJ, mesmo em relação a RPV e Precatórios 

Federais, impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados bancários 

(números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 17162 Nr: 1748-08.2006.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Figueiredo

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A-3
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o Ofício Circular n. 

04/2017-DDJ em que fora determinada a liberação de alvarás judiciais 

apenas via sistema SISCONDJ, mesmo em relação a RPV e Precatórios 

Federais, impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados bancários 

(números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103482 Nr: 1237-87.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilda de Moura Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando novamente os advogado do requerente 

pela imprensa para que no prazo de 15 dias providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 66517 Nr: 2148-41.2014.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erlon Augusto da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE CARNEIRO XAVIER - 

OAB:7956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A/MT, Paulo Vinício Porto de Aquino - OAB:OAB/MT 

14.250-A

 Certifico que, em contato com o médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, 

este agendou a perícia médica para o dia 31/08/2018, às 9horas, no prédio 

do fórum desta Comarca. Diante disso e, cumprindo as determinações 

legais, IMPULSIONO o presente feito intimando o advogado da parte 

autora, pela imprensa para comparecimento da Requerente, na data e hora 

acima agendada para realização da referida perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 66910 Nr: 2431-64.2014.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vadson Galdino

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em contato com o médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, 

este agendou a perícia médica para o dia 31/08/2018, às 09h20min, no 

prédio do fórum desta Comarca. Diante disso e, cumprindo as 

determinações legais, IMPULSIONO o presente feito intimando o advogado 

da parte autora, pela imprensa para comparecimento da Requerente, na 

data e hora acima agendada para realização da referida perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75224 Nr: 2491-03.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzi Martins Alma

 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, em contato com o médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, 

este agendou a perícia médica para o dia 31/08/2018, às 09h40min, no 

prédio do fórum desta Comarca. Diante disso e, cumprindo as 

determinações legais, IMPULSIONO o presente feito intimando o advogado 

da parte autora, pela imprensa para comparecimento da Requerente, na 

data e hora acima agendada para realização da referida perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 78210 Nr: 452-96.2016.811.0024

 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: TFdS, Aparecida Ferreira dos Santos

 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, em contato com o médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, 

este agendou a perícia médica para o dia 31/08/2018, às 10h00min, no 

prédio do fórum desta Comarca. Diante disso e, cumprindo as 

determinações legais, IMPULSIONO o presente feito intimando o advogado 

da parte autora, pela imprensa para comparecimento da Requerente, na 

data e hora acima agendada para realização da referida perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 88208 Nr: 462-09.2017.811.0024

 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: CORNÉLIO SOUZA DE OLIVEIRA

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE AMORIM DE 

ALMEIDA - OAB:10732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em contato com o médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, 

este agendou a perícia médica para o dia 31/08/2018, às 10h20min, no 

prédio do fórum desta Comarca. Diante disso e, cumprindo as 

determinações legais, IMPULSIONO o presente feito intimando o advogado 

da parte autora, pela imprensa para comparecimento da Requerente, na 

data e hora acima agendada para realização da referida perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 89249 Nr: 838-92.2017.811.0024

 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: RONE COSME BEZERRA DE MORAES

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em contato com o médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, 

este agendou a perícia médica para o dia 31/08/2018, às 11h20min, no 

prédio do fórum desta Comarca. Diante disso e, cumprindo as 

determinações legais, IMPULSIONO o presente feito intimando o advogado 

da parte autora, pela imprensa para comparecimento da Requerente, na 

data e hora acima agendada para realização da referida perícia médica.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 89896 Nr: 1083-06.2017.811.0024

 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: Diva Rocha Leal da Fonseca

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em contato com o médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, 

este agendou a perícia médica para o dia 31/08/2018, às 10h40min, no 

prédio do fórum desta Comarca. Diante disso e, cumprindo as 

determinações legais, IMPULSIONO o presente feito intimando o advogado 

da parte autora, pela imprensa para comparecimento da Requerente, na 

data e hora acima agendada para realização da referida perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103835 Nr: 1383-31.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RAUBER CAYE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em contato com o médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, 

este agendou a perícia médica para o dia 31/08/2018, às 11h00min, no 

prédio do fórum desta Comarca. Diante disso e, cumprindo as 

determinações legais, IMPULSIONO o presente feito intimando o advogado 

da parte autora, pela imprensa para comparecimento da Requerente, na 

data e hora acima agendada para realização da referida perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 72968 Nr: 1515-93.2015.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laércio Inácio de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O, NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - 

OAB:21990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do exequente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito 

ou adotar medidas para encaminhamento do processo, nos termos do art. 

485, III do CPC), procedendo o depósito de diligência ao oficial de justiça 

para cumprimento do mandado expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67639 Nr: 3039-62.2014.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI 

Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINILSON NONATO DA SILVA OLIVEIRA

 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:

 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 no prosseguimento do feito 

ou adotar medidas para encaminhamento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 98383 Nr: 5070-50.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGF INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

DA FAZESNDA LTDA, ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO, MARLENE 

DE BRITO BALBINO, FERNANDO HENRIQUE DE BRITO BALBINO, 

GUILHERME AUGUSTO DE BRITO BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar interesse no prosseguimento do feito ou 

adotar medidas para encaminhamento do processo, procedendo o 

depósito de diligências, para cumprimento do mandado expedido, bem 

como o preparo das custas para distribuição da Carta Precatória 

expedida..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81700 Nr: 1779-76.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVALE COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO E PECUÁRIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA FONTES 

BREGUNCI - OAB:99140

 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 no prosseguimento do feito 

ou adotar medidas para encaminhamento do processo, nos termos do art. 

485, III do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81447 Nr: 1661-03.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO APARECIDO MENON

 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 da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito 

ou adotar medidas para encaminhamento do processo, nos termos do art. 

485, III do CPC). Providenciando o depósito de diligências ao Oficial de 

Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, emitindo a guia para pagamento 

no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 71709 Nr: 973-75.2015.811.0024

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 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 no prosseguimento do feito 

ou adotar medidas para encaminhamento do processo, nos termos do art. 

485, III do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 86313 Nr: 3914-61.2016.811.0024

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Contudo Materias Para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idemar José Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:8028, DANIELA IVO DOS SANTOS - OAB:20489/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito 

ou adotar medidas para encaminhamento do processo, nos termos do art. 

485, III do CPC). Providenciando o depósito de diligências para 

cumprimento do mandado expedido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 97485 Nr: 4674-73.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento OU BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Soares de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A/MT, Moisés Batista de Souza - OAB:21442-A/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 no prosseguimento do feito 

ou adotar medidas para encaminhamento do processo, nos termos do art. 

485, III do CPC). Procedendo o depósito de diligência para cumprimento do 

mandado de citação expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 68395 Nr: 3500-34.2014.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Benedito Moreira Martins, MEYRE APARECIDA 

MOREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloysio de Campos Martins, Miracy Moreira da 

Silva Martins

 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 do inventariante, pela 

imprensa, para no prazo de 30 (trinta) dias, traga aos autos nova proposta 

de partilha, devidamente subscrita pelos herdeiros. E juntar aos autos, as 

certidões negativas de débito fiscal (municipal, estadual e federal), o 

comprovante de recolhimento do ITCD e a declaração de bens. Tudo em 

cumprimento a r. decisão do dia 09/01/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 68625 Nr: 3623-32.2014.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Air Almeida Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito 

ou adotar medidas para encaminhamento do processo, nos termos do art. 

485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 72213 Nr: 1146-02.2015.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARIA & HENRIQUE FARIA LTDA - ME

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

OAB:3056/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 no prosseguimento do feito 

ou adotar medidas para encaminhamento do processo, nos termos do art. 

485, III do CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74387 Nr: 2124-76.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Alexandra Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei José Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZA BARBOSA RIBEIRO 

CHAVES - OAB:79457

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução de prestação alimentícia ajuizada por S. L. 

R, representada por sua genitora Alexandra Leite, em face de Vanderlei 

José Ribeiro, pelos motivos narrados na inicial.

Os autos vieram conclusos após o aporte do acordo entabulado entre as 

partes.

 É breve o relatório.

DECIDO.

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

entabulado entre as partes nestes autos, protocolado em 14.3.2017. Por 

conseguinte, nos termos do artigo 313, inciso II, c/c 922, ambos do 

CPC/2015, SUSPENDO o presente feito até o vencimento da última parcela 

do acordo entabulado (20.11.2017).

Proceda-se ao arquivamento do feito, excluindo-o do relatório estatístico, 

sem baixa na distribuição (arquivo provisório), devendo permanecer no 

arquivo durante o período suspensivo.

Transcorrido o prazo, intime a exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 39349 Nr: 1855-76.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Dir. Credit. Multiseg. NPL 

Ipanema II - Não Padronizado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Faria Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Rita Sobral Guzzo - 

OAB:142.246/SP, Paulo Cesar Guzzo - OAB:192.487/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo para o requerente comprovar o 

recolhimento dadiligênca para cumprimento do mandado expedido. Assim 

impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações legais, 

intimando o advogado da requerente, pela imprensa, para no prazo de 15 

dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito ou adotar medidas 

para encaminhamento do processo, nos termos do art. 485, III do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75923 Nr: 2799-39.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdei Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamir do Amaral Ortega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 I. Certifique se houve recolhimento do valor da diligência ou se decorreu o 

prazo para esta finalidade.

II. Se decorrido o prazo sem pagamento, sendo a diligência de 

responsabilidade da parte autora, intime-se para promover os atos e 

diligências que lhes incumbir, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 485, III, 

CPC).

III. Havendo manifestação, tragam os autos conclusos.

IV. Não havendo manifestação no prazo fixado, intime-se parte autora, 

pessoalmente, para fazê-lo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, §1º, do CPC).

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010630-70.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WILLYS MARCELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 679,06,no prazo de 05 dias, nos 

termos do Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 26 

de maio de 2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-96.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ORLANDO BENEVIDES (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 19/06/2018 Hora: 13:30 , devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 26 de maio de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-37.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACY DE MELO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUELITA DA SILVA FONSECA OAB - MT21396/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para 19/06/2018 Hora: 13:45 , devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 26 de maio de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-79.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE TELIS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. Chapada 

dos Guimarães-MT, 28 de maio de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI 

ROZIN Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-30.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO INACIO DE SIQUEIRA (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 Inominado no prazo de 10 (dez) dias. Chapada 

dos Guimarães-MT, 28 de maio de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI 

ROZIN Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-59.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILEI SOUZA DE LARA (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 Inominado no prazo de 10 (dez) dias. Chapada 

dos Guimarães-MT, 28 de maio de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI 

ROZIN Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-06.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

JANAYNA LOPES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

ELENITA SOUZA LUCAS (REQUERENTE)

NAYARA CAMPOS MASCARENHAS (REQUERENTE)

VENINA BARBOSA DE CAMPOS (REQUERENTE)

NICOMEDES RODRIGUES DA 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 Inominado no prazo de 10 (dez) dias. Chapada 

dos Guimarães-MT, 28 de maio de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI 

ROZIN Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-71.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HOTEL SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonio Eduardo Costa e Silva OAB - MT13752/O (ADVOGADO)
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PAULO CUSTODIO DE CARVALHO OAB - MT0009508A-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 Inominado no prazo de 10 (dez) dias. Chapada 

dos Guimarães-MT, 28 de maio de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI 

ROZIN Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000022-59.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALENCAR EICKHOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT0010216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. (REQUERIDO)

 

Certifico que os embargos de declaração foram protocolados 

tempestivamente. Dessa forma, por economia e celeridade processual, 

intimo a parte contrária para que, querendo, apresente contrarrazões aos 

embargos de declaração, em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1023, § 

2º, do Código de Processo Civil. Chapada dos Guimarães-MT, 28 de maio 

de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000314-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER CARNEIRO DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000314-44.2018.8.11.0024 REQUERENTE: VALTER 

CARNEIRO DE PAIVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Intime-se o promovente, na 

pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do 

art. 321 do CPC, emendar a inicial esclarecendo o pedido de tutela de 

urgência, que se apresenta contraditório, sob pena de indeferimento. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. 24 de maio de 2018

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010089-32.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN PATRICIA BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010089-32.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: AOTORY DA 

SILVA SOUZA EXECUTADO: VIVIAN PATRICIA BORGES DA SILVA Vistos 

etc. Converta-se em procedimento de cumprimento de sentença. Na forma 

do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de 

custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido 

o prazo sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 16 de maio de 2018

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000617-92.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANALIA SOUZA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000617-92.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCARD S.A EXECUTADO: ANALIA SOUZA DE JESUS Vistos etc. 

Converta-se em procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do 

artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 16 de maio de 2018

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000115-56.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADINEI PEDROSO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000115-56.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: CLARO S.A. 

EXECUTADO: ADINEI PEDROSO DOS SANTOS Vistos etc. Converta-se em 

procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, §2º, 

do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 16 de maio de 2018

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010544-31.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVA GORETE SCALCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 
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PROCESSO Nº 8010544-31.2015.8.11.0024 EXEQUENTE: EVA GORETE 

SCALCO EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Converta-se 

em procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, 

§2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 16 de maio de 2018

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010522-41.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE SOUZA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010522-41.2013.8.11.0024 EXEQUENTE: MARILENE 

SOUZA DO NASCIMENTO EXECUTADO: CLARO SA Vistos etc. 

Converta-se em procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do 

artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 16 de maio de 2018

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000007-61.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTACILIO MARTINS JUNIOR - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT19112/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000007-61.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: VANDERLEY DE 

ARAUJO EXECUTADO: OTACILIO MARTINS JUNIOR - ME Vistos etc. 

Intime-se o exequente para, em 5 (cinco) dias, manifestar o interesse na 

adjudicação ou alienação judicial do bem. Chapada dos Guimarães, data 

da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020003-57.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8020003-57.2015.8.11.0024 EXEQUENTE: CLARO S.A. 

EXECUTADO: HELIO PEREIRA DOS SANTOS Vistos etc. Na forma do artigo 

513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 16 de maio de 2018

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010669-96.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010669-96.2015.8.11.0024 EXEQUENTE: CLARO S.A. 

EXECUTADO: MAURICIO SOARES DA SILVA Vistos etc. Na forma do 

artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 16 de maio de 2018

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010086-77.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JAIVONES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010086-77.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: NOVO MUNDO 

MOVEIS E UTILIDADES LTDA EXECUTADO: JOSE CARLOS JAIVONES 

Vistos etc. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 

o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do 

CPC. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito 
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será acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, 

do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 16 de maio de 2018

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010342-20.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO PINHEIRO MONTEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010342-20.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: CLARO S/A 

EXECUTADO: ALBERTO PINHEIRO MONTEIRO Vistos etc. Proceda-se à 

retificação do polo ativo e aguarde-se a manifestação do exequente para 

o prosseguimento da ação. Caso o processo permaneça parado por 30 

(trinta) dias, arquive-se em definitivo. Intime-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-45.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DA SILVA SURUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (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)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000010-45.2018.8.11.0024 REQUERENTE: VAGNER DA 

SILVA SURUBI REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Converta-se em procedimento 

de cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o pagamento 

voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 16 de maio de 2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-20.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FRANCA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO CARLOS DE ANDRADE - ME (REQUERIDO)

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000680-20.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADEMIR 

FRANCA DE FARIAS REQUERIDO: RODOLFO CARLOS DE ANDRADE - ME, 

OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Indefiro o pedido do requerente, uma 

vez que o Sistema PJe não permite a alteração/retificação de polo da ação 

sem a apresentação de CPF/CNPJ, contudo, em simples consulta na 

pagina de internet da Receita Federal este juízo identificou o endereço do 

requerido. Cite-se no endereço em anexo, com as advertências de praxe. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000549-45.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTILENE ALVES FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000549-45.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: GAZIN 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EXECUTADO: 

MARTILENE ALVES FERREIRA Vistos etc. Converta-se em procedimento 

de cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o pagamento 

voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 16 de maio de 2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010576-36.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO ALTOS DE CHAPADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT0008890A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA ARRUDA GUIMARAES (REQUERIDO)

GILSON NUNES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010576-36.2015.8.11.0024 REQUERENTE: CONDOMINIO 

ALTOS DE CHAPADA REQUERIDO: GILSON NUNES DOS SANTOS, 

PRISCILA ARRUDA GUIMARAES Vistos etc. Em razão da certidão do 

Oficial de Justiça, intime-se o requerente para, em 5 (cinco) dias, 

apresentar endereço atualizado da parte requerida, sob pena de extinção. 

16 de maio de 2018

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000322-55.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEUZA DE SOUZA CAMPOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000322-55.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, EXECUTADO: ELEUZA DE SOUZA 

CAMPOS Vistos etc. Converta-se em procedimento de cumprimento de 

sentença. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 

o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do 

CPC. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, 

do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 16 de maio de 2018

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000291-35.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE ARISTACIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000291-35.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: LUZINETE 

ARISTACIA DA SILVA EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de 

custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido 

o prazo sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 16 de maio de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-09.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO NIVALDO CALDAS 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para que, querendo, 

apresente contrarrazões aos embargos de declaração, em 5 (cinco) dias, 

nos termos do artigo 1023, § 2º, do Código de Processo Civil. Chapada 

dos Guimarães-MT, 29 de maio de 2018 - Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010394-84.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES R GARCIA & GARCIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEUZYNETH ALMEIDA DE SOUSA GARCIA OAB - MT0017926A 

(ADVOGADO)

HEUDY ALMEIDA DE SOUSA OAB - TO5088 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA JUCINEI NUNES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010394-84.2014.8.11.0024 EXEQUENTE: HERMES R 

GARCIA & GARCIA LTDA - ME EXECUTADO: APARECIDA JUCINEI NUNES 

Vistos etc. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 

o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do 

CPC. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, 

do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 16 de maio de 2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010400-57.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO)

KELLY KAROLYNE SILVA BARROS OAB - MT15449/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010400-57.2015.8.11.0024 REQUERENTE: KARLA DA 

SILVA MIRANDA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Intime-se o embargante 

para, em 5 (cinco) dias, apresentar a conta-corrente para o levantamento 

do valor a ser estornado, o que se dará por Alvará Eletrônico. Caso a 

parte se mantenha omissa, arquivem-se os autos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria nº 002/2018 – JECRIM

O DR. FERNANDO KENDI ISHIKAWA, Juiz de Direito, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da lei.

Considerando o Ato 310/2014 – DRH, o qual determinou o credenciamento 

do Conciliador CLAUDENIR ZERI MENDES para atuar como conciliador no 

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Colíder pelo período de 

dois anos, prorrogável por mais dois anos;

Considerando que o prazo de credenciamento do Conciliador CLAUDENIR 

ZERI MENDES encerra-se em 15/05/2018 e não há cadastro reserva para 

credenciamento;

 Considerando que já foi autorizado abertura de seletivo para 

credenciamento de conciliador para o Juizado Especial da Comarca de 

Colíder/MT.

Considerando que há nomeação ad hoc da servidora ANTÔNIA 

VANDERLÉIA DA COSTA NUNES, matrícula, 2747, para realizar as 

audiências preliminares e de conciliação do Juizado Especial, enquanto 

não houver credenciamento de conciliador para o Juizado Especial da 

Comarca de Colíder/MT, todavia, face licença Médica da referida 

servidora.

Resolve:

Nomear ad hoc a assessora de gabinete voluntária RAFAELA RODRIGUES 

DE OLIVEIRA SIMONE, matrícula 36317, para realizar as audiências 

preliminares e de conciliação do Juizado Especial Cível e Criminal a partir 
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de 28/05/2018, reduzindo a termo as solenidades, consignando eventuais 

requerimentos ou manifestações das partes, acordos realizados, para 

posterior apreciação, bem como designar data para audiência de instrução 

se for o caso, até a finalização do processo seletivo e credenciamento do 

conciliador selecionado.

Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Remetendo-se cópia desta ao 

Departamento de Apoio aos Juizados Especiais e a Corregedoria Geral da 

Justiça para conhecimento.

Colíder, 25 de maio 2018.

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

Juiz de Direito

PORTARIA N.º 45/2018-DF

A Excelentíssima Senhora Doutora Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade, MM. Juíza de Direito Diretora do Fórum da Comarca de Colider, 

Estado de Mato Grosso, em substituição legal, no uso de suas atribuições 

legais.

Considerando o que dispõe o artigo 86, do Código de Organização e 

Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso – COJE (Lei Estadual nº 

4.964, de 26.12.1985) e o art. 13 e seus §§, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – Foro 

Extrajudicial – CGNCE, que determina ao magistrado efetuar correição nos 

ofícios da justiça a ele sujeitos,

R E S O L V E:

Art. 1.º Designar os dias 6 e 7 de agosto do corrente ano para a 

realização de Correição Ordinária nos serviços e feitos do Cartório de 

Registro de Imóveis do 1º Ofício desta Comarca, sem prejuízo da 

realização de quaisquer outras atividades.

Art. 2.º Designar os Srs. Douglas Ferreira Corsini, Rogério Garcia 

Machado e Myrna Nayara Queiroz Leite Viana, para secretariar os 

trabalhos.

Art. 3º Remeta-se cópia a Coordenadoria da Secretaria da 

Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao 

Ministério Público, à Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e à 

Defensoria Pública Estadual.

Publique-se. Registre-se. Arquive-se

Colider/MT, 24 de maio de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

PLANTÃO JUDICIÁRIO NA 1ª INSTÂNCIA – MAIO/2018

PORTARIA Nº 46/2018-DF

 Juiz Diretor: Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Considerando a entrada em vigor do Provimento nº 10/2016/CM, que 

revoga o Provimento nº 001/2013/CM e 017/2013/CM e estabelece o 

serviço de Plantão Regional na 1ª Instância do Poder Judiciário de Mato 

Grosso;

Considerando que a Portaria nº 678/2017-PRES, estabelece feriado no dia 

01/05/2018, em razão das comemorações do Dia do Trabalho, e no dia 

31/05/2018, em razão da celebração de Corpus Christi;

Considerando o afastamento da servidora Flávia Liziana Vacario de 

Aquino Monguini;

Considerando a permuta realizada das servidoras Rosimeire Spontam da 

Silva e Neuride Antônia Nunes;

Considerando o afastamento da servidora Urichelli Gorgete Souza 

Nicastro, a partir de 21/02/2018, para licença maternidade;

Considerando o deferimento de permuta realizada entre os servidores 

Douglas Ferreira Corsini e Francieli Mocci Gaiardoni;

Considerando a permuta realizada entre os Magistrados Fernando Kendi 

Ishikawa e Jean Paulo Leão Rufino;

 Considerando a permuta realizada entre os Magistrados Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade e Fernando Kendi Ishikawa;

Considerando a Portaria nº 724/2018-DGTJ, que suspende o expediente 

na data de 25/05/2018;

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR a escala de plantão dos Juízes, Gestores Judiciários e 

Oficiais de Justiça desta Comarca, referente ao mês de MAIO/2018:

Data Classe Juiz(a) Servidor(a) Oficial de justiça

01.05.18 Terça-feira (Feriado) Rafael Siman Carvalho Patrícia N. C. 

Dominguez Tiago da Silva Gouveia

02.05.18 Quarta-feira (Até às 12h) Rafael Siman Carvalho Patrícia N. C. 

Dominguez Manuel E. Martins

02.05.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Irene 

Celiane Luque Manuel E. Martins

03.05.18 Quinta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Irene 

Celiane Luque Cicero de Assis

03.05.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Douglas Ferreira Corsini Cicero de Assis

04.05.18 Sexta-feira (Até às12h) Maurício Alexandre Ribeiro Douglas 

Ferreira Corsini José Roberto Fregato

04.05.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Irene 

Celiane Luque José Roberto Fregato

05.05.18 Sábado Fernando Kendi Ishikawa Irene Celiane Luque Luiz 

Donizetti Rocha

06.05.18 Domingo Fernando Kendi Ishikawa Irene Celiane Luque Luiz 

Donizetti Rocha

07.05.18 Segunda-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Irene 

Celiane Luque Tiago da Silva Gouveia

07.05.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Ana 

Maria Guimarães Tiago da Silva Gouveia

08.05.18 Terça-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Ana Maria 

Guimarães Manuel E. Martins

08.05.18 Terça-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa 

Rosângela B. Banazeski Manuel E. Martins

09.05.18 Quarta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Rosângela B. 

Banazeski Cicero de Assis

09.05.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Flávia 

Liziana Vacario de Aquino Monguini Cicero de Assis

10.05.18 Quinta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Flávia Liziana 

Vacario de Aquino Monguini José Roberto Fregato

10.05.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa 

Rosimeire S. da Silva José Roberto Fregato

11.05.18 Sexta-feira (Até às12h) Fernando Kendi Ishikawa Rosimeire S. 

da Silva Luiz Donizetti Rocha

11.05.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Jean Paulo Leão Rufino Flávia 

Liziana Vacario de Aquino Monguini Luiz Donizetti Rocha

12.05.18 Sábado Jean Paulo Leão Rufino Flávia Liziana Vacario de Aquino 

Monguini Tiago da Silva Gouveia

13.05.18 Domingo Jean Paulo Leão Rufino Flávia Liziana Vacario de 

Aquino Monguini Tiago da Silva Gouveia

14.05.18 Segunda-feira (Até às 12h) Jean Paulo Leão Rufino Flávia 

Liziana Vacario de Aquino Monguini Manuel E. Martins

14.05.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Myrna N. Q. Leite Viana Manuel E. Martins

15.05.18 Terça-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Myrna N. 

Q. Leite Viana Cicero de Assis

15.05.18 Terça-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Neuride Antônia Nunes Cicero de Assis

16.05.18 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Neuride 

Antônia Nunes José Roberto Fregato

16.05.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Nair 

Santos Rockemback José Roberto Fregato

17.05.18 Quinta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Nair 

Santos Rockemback Luiz Donizetti Rocha

17.05.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Franciele Mocci Gaiardoni Luiz Donizetti Rocha

18.05.18 Sexta-feira (Até às12h) Giselda R. S. de O. Andrade Franciele 

Mocci Gaiardoni Tiago da Silva Gouveia

18.05.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Ana 

Maria Guimarães Tiago da Silva Gouveia

19.05.18 Sábado Fernando Kendi Ishikawa Ana Maria Guimarães Manuel 

E. Martins

20.05.18 Domingo Fernando Kendi Ishikawa Ana Maria Guimarães Manuel 

E. Martins

21.05.18 Segunda-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Ana Maria 

Guimarães Cicero de Assis

21.05.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Dinoerce C. B. Henchen Cicero de Assis

22.05.18 Terça-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Dinoerce C. 

B. Henchen José Roberto Fregato

22.05.18 Terça-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Maria 

A. S. Rissi José Roberto Fregato

23.05.18 Quarta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. S. 

Rissi Luiz Donizetti Rocha
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23.05.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Ely 

Regina Maniezzo Pina Luiz Donizetti Rocha

24.05.18 Quinta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Ely Regina 

Maniezzo Pina Tiago da Silva Gouveia

24.05.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Douglas Ferreira Corsini Tiago da Silva Gouveia

25.05.18 Sexta-feira (Até às12h) Maurício Alexandre Ribeiro Douglas 

Ferreira Corsini Manuel E. Martins

25.05.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa 

Rosângela B. Banazeski Manuel E. Martins

26.05.18 Sábado Fernando Kendi Ishikawa Rosângela B. Banazeski Cicero 

de Assis

27.05.18 Domingo Fernando Kendi Ishikawa Rosângela B. Banazeski 

Cicero de Assis

28.05.18 Segunda-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Rosângela 

B. Banazeski José Roberto Fregato

28.05.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa 

Fernanda Stecca Cioni José Roberto Fregato

29.05.18 Terça-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Fernanda 

Stecca Cioni Luiz Donizetti Rocha

29.05.18 Terça-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Lenair da 

Silveira Luiz Donizetti Rocha

30.05.18 Quarta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Lenair da 

Silveira Tiago da Silva Gouveia

30.05.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Neuride 

Antônia Nunes Tiago da Silva Gouveia

31.05.18 Quinta-feira (Feriado) Fernando Kendi Ishikawa Neuride Antônia 

Nunes Manuel E. Martins

ENDEREÇOS E TELEFONES:

Nome Comarca Vara Telefone

Adalto Quintino da Silva Itaúba Vara Única 6635411285

Rafael Siman Carvalho Marcelândia Vara Única 6635362534

Jean Paulo Leão Rufino Terra Nova do Norte Vara Única 6635411740

Fernando Kendi Ishikawa Nova Canaã do Norte Vara Única 6635511105

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Colíder 2ª Vara 6635411285

Maurício Alexandre Ribeiro Colíder 3ª Vara 6635411285

Nair Santos Rockemback Colíder Cejusc 6692312469

Douglas Ferreira Corsini Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Antônia Vanderléia da Costa Nunis Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Dinoerce Castardo Bocchi Henchen Colíder Diretoria do Fórum 

6692312469

Maria Aparecida Soares Rissi Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Ely Regina Maniezzo Pina Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Franciele Mocci Gaiardoni Colíder 3ª Vara 6692312469

Fernanda Stecca Cioni Colíder 3ª Vara 6692312469

Lenair da Silveira Colíder 3ª Vara 6692312469

Maria Aparecida Cavalcante Tibúrcio Colíder 3ª Vara 6692312469

Eriton Andrade da Silva Colíder 1ª Vara 6692312469

Patrícia Novaes Costa Dominguez Colíder 1ª Vara 6692312469

Flávia Liziana Vacario de Aquino Monguini Colíder 1ª Vara 6692312469

Irene Celiane Luque Colíder 1ª Vara 6692312469

Ana Maria Guimarães Colíder Juizado Especial 6692312469

Rosângela Block Banazeski Colíder 2ª Vara 6692312469

Neuride Antônia Nunes Colíder 2ª Vara 6692312469

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Colíder 2ª Vara 6692312469

Rosimeire Spontam da Silva Colíder 2ª Vara 6692312469

Manuel Eugênio Martins Colíder Diretoria do Fórum 6699765655

Antônio Carlos das Chagas Colíder Diretoria do Fórum 6696375040

Cícero de Assis Colíder Diretoria do Fórum 6699813418

José Roberto Fregato Colíder Diretoria do Fórum 6696471883

Luiz Donizetti Rocha Colíder Diretoria do Fórum 6696897088

Urichelli Gorgete Souza Colíder Diretoria do Fórum 6699226763

Tiago da S. Gouveia Colíder Diretoria do Fórum 66996038993

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

 Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as 

disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Encaminhe-se cópia ao Ministério Público 

Estadual, à Defensoria Pública Estadual, à Subseção da OAB e às 

Autoridades Policiais.

Colíder, 25 de maio de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA N.º 47/2018-DF

A Excelentíssima Senhora Doutora Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade, MM. Juíza de Direito Diretora do Fórum da Comarca de Colider, 

Estado de Mato Grosso, em substituição legal, no uso de suas atribuições 

legais.

Considerando o que dispõe o artigo 86, do Código de Organização e 

Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso – COJE (Lei Estadual nº 

4.964, de 26.12.1985) e o art. 13 e seus §§, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – Foro 

Extrajudicial – CGNCE, que determina ao magistrado efetuar correição nos 

ofícios da justiça a ele sujeitos,

R E S O L V E:

Art. 1.º Designar os dias 13 e 14 de agosto do corrente ano para a 

realização de Correição Ordinária nos serviços e feitos do Cartório de 

Registro Civil do 2º Ofício desta Comarca, sem prejuízo da realização de 

quaisquer outras atividades.

Art. 2.º Designar os Srs. Douglas Ferreira Corsini, Rogério Garcia 

Machado e Myrna Nayara Queiroz Leite Viana, para secretariar os 

trabalhos.

Art. 3º Remeta-se cópia a Coordenadoria da Secretaria da 

Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao 

Ministério Público, à Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e à 

Defensoria Pública Estadual.

Publique-se. Registre-se. Arquive-se.

Colider/MT, 25 de maio de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº 49/2018-CA

A Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza de Direito 

Diretora do Foro da Comarca de Colider, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais, etc;

Considerando o Decreto nº 027/2016 da Prefeitura Municipal de Colider, 

que estabelece ponto facultativo no dia 1º de junho de 2018;

Considerando o requerimento formulado pelo Oficial Interino do Registro de 

Imóveis do 1º Ofício, Sr. Bruno Robalinho Estevam (Prot. A25496), 

deferido nesta data;

RESOLVE:

ESTENDER os efeitos da Portaria nº 678/2017 da Presidência do TJMT, 

para decretar ponto facultativo no dia 1/6/2018 (sexta-feira), no âmbito do 

Foro Extrajudicial desta Comarca.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia aos Cartórios 

Extrajudiciais, Ministério Público Estadual, à 11ª Subseção da OAB, à 

Defensoria Pública Estadual e à egrégia Corregedoria-Geral da Justiça de 

Mato Grosso.

Colider/MT, 29 de maio de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº 50/2018-CA

A Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza de Direito 

Diretora do Foro da Comarca de Colider, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais, etc;

Considerando que a greve nacional dos caminhoneiros acarretou na 

escassez de combustível veicular e diversos outros produtos essenciais, 

dificultando e, em alguns casos, impossibilitando o deslocamento de 

partes, advogados e testemunhas para participação em audiências e 

prática de outros atos processuais;

Considerando a orientação exarada pela Presidência do E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, constante do expediente nº 

0048829-05.2018.811.0000;

Considerando, também, o requerimento formulado pela 11ª Subseção da 

OAB/MT, constante do Ofício nº 005/2018, por meio do qual postula a 

suspensão dos prazos processuais nos dias 29 e 30/05/2018.

RESOLVE:

Art. 1º SUSPENDER os prazos processuais nos dias 29.05.2018 e 

30.05.2018, no Foro da Comarca de Colider/MT, prorrogando-os para o 

próximo dia útil.

Parágrafo único – Será mantido o regular expediente forense.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Ministério 

Público Estadual, à 11ª Subseção da OAB, à Defensoria Pública Estadual e 

à egrégia Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.
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Colider/MT, 29 de maio de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58696 Nr: 321-11.2012.811.0009

 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: CLAUDIO JOSÉ FEITOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA CRISTINA FEITOZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 Vistos.Não obstante os valiosos argumentos da parte exequente, não há 

como se acolher o pedido de declaração de fraude à execução (fls. 

320/325).Inicialmente, verifica-se que a parte exequente não adotou as 

providências necessárias para o resguardo de seu crédito, deixando de 

proceder à averbação no registro de imóveis, conforme autoriza art. 828 

do NCPC, não se podendo presumir que os adquirentes do imóvel em 

questão soubessem da presente execução, embora fosse possível. 

Nota-se que a sentença prolatada nos autos transitou em julgado em 

26/11/2009 (fl. 114), e a escritura pública de compra e venda do imóvel em 

discussão, denominado Fazenda Santa Luzia, Matrícula 21.895, registrada 

no Cartório de Registro de Imóveis de Colíder, foi lavrada em 25/04/2012 

(fl. 290-vº), averbando-se o ajuizamento da presente ação na matrícula 

deste somente em 06/06/2013 (fl. 291), a configurar a desídia da parte 

exequente.Quanto ao pedido da parte executada, que requer a suspensão 

do feito até o julgamento dos autos nº 321-11.2012.811.0009 (Código: 

58696), também em trâmite neste Juízo, não há como ser acolhido por não 

ser comum o pedido ou a causa de pedir. Entanto, considerando a 

manifestação de interesse na composição pela parte exequente à fl. 304 e 

pela parte executada à fl. 328, DESIGNO audiência de conciliação, a ser 

realizada por este magistrado, para o dia 1º de agosto de 2018, às 

14h00.Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acima 

designada, devendo comparecer acompanhados de seus respectivos 

advogados.Advirta-se de que o não comparecimento injustificado do autor 

ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa e, caso 

irrisório ou inestimável o valor, de até 10 (dez) vezes o salário mínimo, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8, c.c. o art. 77, § 5º, 

do NCPC).Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81936 Nr: 2939-26.2012.811.0009

 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: JOÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A, Tathiane Lemos Ibanez Barbosa - 

OAB:5634/MT

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pelo exequente 

em desfavor da parte executada.

Devidamente intimado(a) para se manifestar quanto os depósitos 

remanescentes realizados pelo(a) executado(a), o(a) exequente deu-se 

por satisfeito(a), pugnando ao fim pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento do valor depositado e vinculado a este 

processo.

 Após o encaminhamento do alvará judicial ao Departamento da Conta 

Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias.

 Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC.

 Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93396 Nr: 1603-79.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEBA ANA CARBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT/ 16.846-A

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pelo exequente 

em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimado(a) para se manifestar quanto os depósitos 

realizados pelo(a) executado(a), o(a) exequente deu-se por satisfeito(a), 

pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento do valor depositado e vinculado a este 

processo.

 Após o encaminhamento do alvará judicial ao Departamento da Conta 

Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias.

 Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC.

 Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93397 Nr: 1604-64.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEBA ANA CARBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMINI FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flaida Beatriz Nunes de 

Carvalho - OAB:OAB/MG 96.864

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pelo exequente 

em desfavor da parte executada.

Devidamente intimado(a) para se manifestar quanto os depósitos 

remanescentes realizados pelo(a) executado(a), o(a) exequente deu-se 

por satisfeito(a), pugnando ao fim pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento do valor depositado e vinculado a este 

processo.

 Após o encaminhamento do alvará judicial ao Departamento da Conta 

Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias.

 Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 
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anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC.

 Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98566 Nr: 1169-56.2016.811.0009

 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: LUCINDO GALENO ALVES

 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:

 Ante o exposto, impossibilitada a intimação pessoal da parte autora em 

razão de sua mudança, e diante de sua desídia, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, 

do NCPC.Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, 

salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 

3º, do art. 98, do NCPC.Mas deixo de condená-la em honorários 

advocatícios, considerando a inexistência de citação do polo 

passivo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49156 Nr: 2943-05.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA CRISTINA FEITOZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO JOSÉ FEITOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 Vistos.Não obstante os valiosos argumentos da parte exequente, não há 

como se acolher o pedido de declaração de fraude à execução (fls. 

320/325). Entanto, considerando a manifestação de interesse na 

composição de ambos os feitos pela parte executada e, sendo estes 

compostos pelas mesmas partes, DESIGNO audiência de conciliação, a 

ser realizada por este magistrado, para o dia 1 de agosto de 2018, às 

14h00.Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acima 

designada, devendo comparecer acompanhados de seus respectivos 

advogados.Advirta-se de que o não comparecimento injustificado do autor 

ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa e, caso 

irrisório ou inestimável o valor, de até 10 (dez) vezes o salário mínimo, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8, c.c. o art. 77, § 5º, 

do NCPC).Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99754 Nr: 2005-29.2016.811.0009

 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: PLBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Jesus Assunção - 

OAB:MT-3.528-B, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 Vistos. Realmente, por um falha do Juízo, pelo que pedimos desculpas, as 

testemunhas da parte autora não foram intimadas para o ato, 

circunstância imprescindível porque assistida pela Defensoria Pública. 

Com isso, REDESIGNO a presente audiência de instrução e julgamento 

para o dia 05 DE JULHO DE 2018, QUINTA-FEIRA, ÀS 15H00. INTIMEM-SE 

AS TESTEMUNHAS DA PARTE AUTORA, pois que defendida pela 

Defensoria Pública. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93582 Nr: 1760-52.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA FONTANA MINGARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MILANI - OAB:20760-0, 

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder aposentadoria por idade rural em 

favor de MARIA DE FATIMA FONTANA MINGARELLI, inscrita no CPF/MF 

sob o nº 846.744.821-00, no valor de 01 (um) salário-mínimo, nos termos 

do art. 143 da Lei 8213/91; e 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. 1288, § 7°, inciso I, da 

CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício (DIB) em 26/01/2015 

(fls. 26 e 63), data do requerimento administrativo; (...). 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 (...), os quais deverão ser rateados entre a 

Dra. Edilaine Matchil Machado da Silva e o Dr. Daniel Milani na seguinte 

proporção, pois que este sucedeu aquela apenas na fase final do 

processo: em 70% (setenta por cento) em favor da primeira (Dra. Edilaine 

Matchil Machado da Silva), pois que propôs a inicial e a conduziu até a 

última audiência antes desta solenidade, e 30% (trinta por cento) em favor 

do segundo (Dr. Daniel Milani), pois que atuou nesta solenidade e ofertou 

as alegações finais. ADVIRTA-SE ao douto causídico da parte autora de 

que o cumprimento da sentença ou execução dela em índices e 

parâmetros diversos do acima estabelecido também será punido como 

ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, (...). Saem os presentes 

intimados.Intime-se a parte ré, pois que ausente nesta solenidade.Intime-se 

a Dra. Edilaine Matchil Machado da Silva da presente sentença para que 

possa exercer seus direitos sobre os honorários fixados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90505 Nr: 3381-21.2014.811.0009

 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: MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DO NASCIMENTO CARLOS, MARIA DE 

FÁTIMA CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 INTIMAÇÃO VIA DJE – Recolhimento de Diligência/Oficial de Justiça

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 48h (quarenta e oito) horas, providencie o RECOLHIMENTO da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

reintegração de posse expedido nos autos, informando que o depósito 

deverá ser realizado - através da emissão das guias no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

Serviços->Guias->Diligências (ou 
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http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), selecionando 

"perímetro urbano" e comprovando nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 20085 Nr: 6-81.1992.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFRIGERAÇÃO PAULISTA, COMÉRCIO, IMP E EXP 

LTDA, ANTÔNIO CARLOS SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PAÇO - 

OAB:MT-3014-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36644 Nr: 3313-86.2005.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOISSE FERNANDA CÂNDIDO DO NASCIMENTO, 

GONÇALVES CÂNDIDO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO GONÇALVES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81379 Nr: 2453-41.2012.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL/DEPTO NACIONAL - SENAI/DN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA CARNE INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATARINA BARROS DE AGUIAR 

ARAÚJO - OAB:DF 20.526, Fernanda Pareja Oliveira - OAB:, Kleiton 

Anderson Antunes de Souza - OAB:10.077 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2453-41.2012.811.0009.

Código Apolo nº: 81379.

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.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 34005 Nr: 1540-06.2005.811.0009

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FLORENCIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENI MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Assim sendo, JULGO EXTINTO o feito proposto por José Florêncio de 

Souza, em face do patrimônio deixado pela de cujus Geni Maria de Souza, 

nos termos dos artigos 274, §º único e 485, inciso III, § 1º, do Código 

Processual Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, 

art. 98 do CPC, uma vez que defiro o benefício da Justiça Gratuita, na 

forma da lei.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado devidamente certificado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.Colíder/MT, 24 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.: 87341 Nr: 763-06.2014.811.0009

 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: ANGELINA MONTIEL PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 763-06.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 87341.

Vistos, etc.

1 – Inicialmente, insta salientar que a parte autora propôs nova ação 

previdenciária sob o nº 1000719-28.2018.8.11.0009, objetivando o 

recebimento de auxílio doença em sede de liminar e no mérito a concessão 

de aposentadoria por invalidez já reconhecida nestes autos. Nesta 

oportunidade, informou que o beneficio fora cessado, porém, sem ter 

demonstrado tal ocorrência, bem como quais os motivos da suposta 

cessação, e somado ao fato de não ter ocorrido o trânsito em julgado da 

sentença proferida nestes autos, aqueles autos fora julgado extinto por 

litispendência.

 2 - D’outra banda, compulsando o presente feito, verifica-se que mesmo 

intimada a Gerência Executiva para proceder com a implantação do 

benefício ou comprovar que assim já o fez, esta quedou-se inerte. Razão 

pela qual, reitere-se o Ofício de fl. 159, para que proceda com a 

implantação do benefício concedido à parte autora, ou, comprove nos 

autos que assim já tenha feito, no prazo de 5 dias, sob pena de incurso 

em crime de improbidade administrativa, além de possível 

responsabilização cível.

3 - Decorrido o prazo, com ou sem resposta, intime-se a parte autora para, 
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no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, manifestar pelo que intender de 

direito.

4 – Após, inexistindo requerimentos, certifique-se acerca do trânsito em 

julgado da sentença de fls. 151-157, e arquive-se o presente feito com as 

cautelas de praxes.

Às providências. Cumpra-se.

Colíder/MT, 24 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.: 82573 Nr: 3631-25.2012.811.0009

 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: ESPEDITO VIDAL DE ARRUDA, MARIA DAS GRAÇAS 

VILAS BOAS ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIORAVANTE BONIN, MARIA BORGHI BONINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3631-25.2012.811.0009.

Código Apolo nº: 82573.

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.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85018 Nr: 2405-48.2013.811.0009

 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: CELEIDA APARECIDA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14.992-A

 Autos nº: 2405-48.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 85018.

 Chamo o feito à ordem.

Em que pese a inicial tenha sido recebida às fls. 18-22, compulsando os 

autos, verifica-se que não foram juntados os documentos pessoais da 

parte autora, documentos estes imprescindíveis para o deslinde da 

presente ação.

Assim, INTIME-SE a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, sanar 

a irregularidade acima apontada.

CUMPRA-SE.

AS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 23 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.: 86587 Nr: 91-95.2014.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER RAVAZOLI NOBRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 91-95.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 86587.

Vistos, etc.

Trata-se de “Ação Monitória” ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Norte Mato-grossense – Sicredi Norte/T, em 

face de Cleber Ravazoli Nobre, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

A inicial fora recebida ao à fl. 42.

 Entre um ato e outro, as partes se compuseram amigavelmente às fls. 

52-54, requerendo a homologação do acordo, com a consequente 

suspensão do processo até o efetivo cumprimento das obrigações nele 

tratados.

 É o relatório do necessário.

DECIDO.

Como se vê às fls. 52-54, as partes transigiram quanto aos valores 

devidos, objeto da ação parte do requerente, de modo que sua 

homologação é medida que se impõe.

 Assim, HOMOLOGO o acordo colacionado às fls. 52-54, e, por 

consequência, SUSPENDO o presente feito até o dia 20/02/2021, data da 

última parcela, com fulcro no art. 922 do CPC.

 Por fim, após decorrido o prazo, abra-se vistas ao requerente para que 

informe acerca do pagamento integral ou não da dívida.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Colíder/MT, 21 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.: 40600 Nr: 2269-95.2006.811.0009

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Assim sendo, JULGO EXTINTO o feito proposto por Ronair Cabral da 

Costa, nos termos dos artigos 274, §º único e 485, inciso III, § 1º, do 

Código Processual Civil. Sem custas.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais.Colíder/MT, 25 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.: 92117 Nr: 747-18.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPEDITO VIDAL DE ARRUDA, MARIA DAS GRAÇAS 

VILAS BOAS ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIORAVANTE BONIN, MARIA BORGHI BONINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Isto posto, julgo IMPROCEDENTE o presente incidente de falsidade 

suscitado por Espedito Vidal de Arruda e Maria das Graças Vilas Boas de 

Arruda, e declaro autêntico o documento de fl. 25 e cópia de fl. 57 dos 

autos principais em apenso Código 82573.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas, despesas processuais.Sem honorários, por ser 

incabível à espécie.Preclusa a via recursal, translade-se cópia da 

presente aos autos principais e arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 22 de maio de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
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 Cod. Proc.: 2323 Nr: 5-62.1993.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CANDIDO CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA 

COLÍDER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Ricardo Cavina - 

OAB:OAB/MT 9576-A, GILSON APARECIDO ROSSETO - OAB:OAB/MT 

12.769, MACGVEYVER SANTOS ROCHA - OAB:MT 16069, SILVANO 

FERREIRA DOS SANTOS - OAB:6317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Angélica Piovesan da 

Silva - OAB:OAB/MT 17.547E, DANILO GALADINOVIC ALVIM - 

OAB:OAB/MT 14.371, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285, 

JULIANO GALADINOVIC ALVIM - OAB:MT 17.010, THAIZZE DE 

OLIVEIRA LANGARO - OAB:14756, Vilma Lima Galadinovic Alvim - 

OAB:3526-B/MT

 Autos nº 5-62.1993.811.0009.

Código 2323

Vistos, etc.

A tentativa de conciliação entre as partes, 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 os 

interesses dos envolvidos.

Assim sendo, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de junho de 

2018, às 13:30hs, para tanto INTIMEM-SE as partes para comparecimento.

CUMPRA-SE.

Colíder, 24 de maio de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83547 Nr: 903-74.2013.811.0009

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELISANGELA CRISTINA DALSICO, ROSELY DALSICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR PESSOA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875, 

LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:MT - 16.666-A

 Autos nº: 903-74.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 83547.

 Vistos, etc.

1 – Inicialmente, impende salientar que não há que se falar em saneamento 

do presente feito (conforme requerido pela Defensoria Pública à fl. 122), 

pois este ato processual já foi realizado à fl. 73.

2 – Extrai-se dos autos que a menor Ana Vitória Dalsico de Carvalho 

estaria sob a guarda do requerido Claudemir (termo de audiência de fl. 95 

e estudo psicossocial de fls. 117-119). No entanto, é de conhecimento 

desta Magistrada, que há nesta Vara medida de proteção (Cód. 110303) 

onde o requerido também era responsável por duas outras crianças que, 

todavia, no momento encontram-se acolhidas na Casa Lar local. Razão 

pela qual, inobstante os relatos favoráveis ao requerido para exercer a 

guarda da menor Ana Vitória, neste processo, por cautela, converto o 

presente feito em diligência e designo audiência de justificação para o dia 

28 de junho de 2018, às 13h30min.

3 – Sem prejuízo, INTIMEM-SE o Conselho Tutelar e a equipe multidisciplinar 

do CREAS a fim de que averigue a atual situação da menor Ana Vitória 

Dalsico de Carvalho, bem como informe quem, atualmente, exerce sua 

guarda, enviando relatório pormenorizado ao Juízo, acerca das 

providências adotadas, sob pena de responsabilização, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ciência ao Ministério Público.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Colíder, 26 de maio de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88051 Nr: 1349-43.2014.811.0009

 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: DARCI LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANDA MAGAZINE, SERASA EXPIRIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14.992-A, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO 

- OAB:13.968/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA REQUERIDA LUANDA MAGAZINE: Dr. 

Silvio Eduardo Polidório, para comparecer na audiência de instrução 

designada, conforme decisão abaixo transcrita (parte final): "...4) DEFIRO 

a prova testemunhal requerida pela parte autora à fl. 125, e, também, 

DEFIRO o depoimento pessoal da parte autora, conforme requerido pela 

primeira demandada quando da apresentação da contestação (fl. 49).4) A 

par disso, consoante o disposto no artigo 357, inciso II, do Código de 

Processo Civil, FIXO os seguintes pontos controvertidos: a) A existência 

de ato ilícito da parte requerida; b) A ocorrência de danos morais e 

materiais resultante do ilícito. 5) DESIGNO audiência de instrução para o 

dia 18 de julho de 2018, às 15hs:10min, devendo a parte autora, caso 

queira, apresentar rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, 

do CPC, ou seja, por intermédio do advogado da parte (devendo a 

Secretaria desta Vara providenciar as intimações 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)

(...)

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59015 Nr: 634-69.2012.811.0009

 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: CREMILDA SOARES SALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ÉRICO VILHAGRA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO ÉRICO VILHAGRA GALVÃO, Cpf: 

44826176104, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Autos nº: 634-69.2012.811.0009.Código Apolo nº: 

59015.Vistos, etc.Compulsando os autos verifica-se que não foi possível 

localizar novo endereço do requerido e, ainda, nesta data mediante 

consulta ao sistema INFOJUD, conforme extrato em anexo, verifica-se que 

o endereço é o mesmo já diligenciado via carta precatória.Desta feita, 

DEFIRO a citação do requerido, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer reposta escrita, devendo a 

secretaria observar a regra contida no art. 257 do Código de Processo 

Civil.Transcorrido o prazo sem manifestação, devidamente certificado, nos 

termos do IV, do artigo 257, do CPC, nomeio a Defensoria Pública para 

patrocinar a defesa do réu revel, assim INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.AS PROVIDÊNCIAS.Colider/MT, 29 de maio de 2017. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade 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, Myrna Nayara Queiroz 

Leite Viana, digitei.

Colíder, 29 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
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 Cod. Proc.: 80329 Nr: 1296-33.2012.811.0009

 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: JOSÉ BEZERRA DE ARAUJO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA EQUIDONE MENEZES, DELMAR 

SOUZA DE FREITAS, ESTADO DE MATO GROSSO, VALENTIM MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, CLAUDIO LEME ANTONIO - OAB:MT 12613 B, 

Humberto Pedro de Moraes - OAB:3040/MT, PAULO ROGERIO 

LEMOS MELO DE MENEZES - OAB:9792

 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.: 46055 Nr: 2872-37.2007.811.0009

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLINIO IVO FACCIO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO PRADELA - 

OAB:6982/MS, Daniely Toledo Fraga - OAB:MS-11.848-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Ex positis e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os presentes embargos propostos por Plinio Ivo Faccio 

Filho contra a Fazenda Pública Nacional, pelo que DECLARO A 

PRESCRIÇÃO do crédito tributário executados nos autos 2003/503 – 

Código Apolo 7898, nos termos do inciso I do parágrafo único do artigo 

174 do Código Tributário Nacional (sem a redação dada pela Lei 

Complementar nº 118/2005).CONDENO a embargada no pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa.Interposto recurso de apelação, independentemente de descabida 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

artigos 994 a 1014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal Regional Federal da 1º Região, com os nossos 

cumprimentos.Sem Custas.Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, EXTRAIA-SE cópia da presente sentença, acostando-a aos 

autos de execução fiscal em apenso (Código Apolo 7898), 

ARQUIVANDO-SE, em seguida.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Colíder-MT, 23 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.: 89577 Nr: 2595-74.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA SPONTÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] 6 - Diante de todo o exposto, julgo procedente o pedido na Ação de 

Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais proposta por Sonia 

Spontão em face do Estado de Mato Grosso, e decreto a extinção do 

processo com julgamento de mérito (NCPC, art. 487, I) para:a) condenar o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais o valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais; devendo tal valor 

ser monetariamente corrigidos, pelo INPC e acrescidos de juros legais, de 

1% (um por cento) ao mês, a partir desta data. b) condenar o requerido ao 

pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 5.326,26 

(cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos), a título 

de danos materiais concernentes aos gastos tidos com o tratamento para 

restabelecimento de sua saúde e, também, quanto a perca total de sua 

bicicleta, devendo tal valor ser monetariamente corrigidos, pelo INPC e 

acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta 

data.CONDENO a ré ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação (NCPC, 85, 

§ 3º, inciso I).Deixo de remeter os autos ao reexame necessário, uma vez 

que o valor da condenação não excede 500 (quinhentos) salários mínimos 

(art. 496, § 3º, inciso II, NCPC). Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens.Preclusas 

as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Colíder, 25 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.: 57167 Nr: 1453-40.2011.811.0009

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR APARECIDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. A. ZANIN CONFECÇÕES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Assim sendo, JULGO EXTINTO o feito proposto por Trata-se de “Ação 

de Consignação em Pagamento” proposta por Valmir Aparecido Pereira, 

em desfavor de P.A. Zanin Confecções-ME, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do Código Processual Civil. Por consequência, REVOGO a liminar 

concedida, para tanto SE OFICIE os órgãos de restrição, bem como 

EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor depositado em favor do 

requerente.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, todavia SUSPENDO a cobrança em razão da decisão de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, à fl. 44.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, 26 de maio 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80704 Nr: 1724-15.2012.811.0009

 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 DOS ANJOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SEMEAR S/A, EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10133 MT, ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - OAB:8094/MT, Flaida 

Beatriz Nunes de Carvalho - OAB:OAB/MG 96.864

 Portanto, julgo PROCEDENTE o pedido da requerente e CONDENO 

solidariamente os requeridos a pagarem a Requerente a importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, 

devendo tal valor ser monetariamente corrigidos, pelo INPC e acrescidos 

de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta 

data.Outrossim, confirmo a antecipação de tutela concedida às fls. 

162-163.No mais, CONDENO as rés, ainda, no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios ao patrono da demandante que, 

atendendo aos critérios do art. 85, do CPC, fixo em 20% sobre o valor da 

condenação.Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com as nossas homenagens.Preclusas as vias recursais, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas, se nada for requerido em 15 dias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 25 de maio de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 58739 Nr: 362-75.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DA SILVA, SERGIO LUIZ DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da S. I. de 

Almeida - OAB:MT. 7.355-A, EDER JOSÉ AZEVEDO - OAB:OAB/MT 

9.982/B, Fábio Moreira Pereira - OAB:9405/MT, JOSE ROBERTO 

ALVIM - OAB:MT-3285

 Autos nº: 362-75.2012.811.0009.

Código Apolo nº: 58739.

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.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48777 Nr: 2584-55.2008.811.0009

 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: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT - 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Assim, considerando que a parte requerida não foi citada e que o 

requerente apresentou junto ao petitório de fl. 97, planilha de débito (fl. 

98), comprovando a liquidez do título executivo, além do veículo não ter 

sido apreendido, deve a ação ter sua classe alterada para execução de 

título extrajudicial.Assim posto, DEFIRO o pedido de alteração de classe do 

processo, de busca e apreensão para execução.2. Contudo, diante da 

certidão de óbito de fl. 78, a fim de evitar futuras nulidades, chamo o feito 

à ordem e, na forma do artigo 313, §§ 1º e 2º, do Novo Código de 

Processo Civil, SUSPENDO o presente feito pelo prazo de sessenta (60) 

dias, para que seja providenciada a substituição processual.Por essas 

razões, nos moldes do inciso I, §2º, do art. 313, do CPC, INTIME-SE a parte 

requerente para promover a citação do respectivo espólio, de quem for o 

sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo acima 

mencionado.Decorridos o prazo, com ou sem manifestação dos 

interessados, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.3) 

OBSERVE a Secretaria de Vara, doravante, o feito seguirá na forma de 

execução de título extrajudicial, o que deverá ser atualizado no sistema 

Apolo, bem como na capa dos autos, retirando o feito do rol dos 

processos da META 2. ÀS PROVIDÊNCIAS.Colíder/MT, 26 de maio de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 53707 Nr: 1141-98.2010.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1141-98.2010.811.0009 – Código nº. 53707

Despacho

Vistos, etc.

Ante a instauração de Incidente de Insanidade Mental do acusado Marildo 

de Souza, nos autos código 107543, nº 2873-70.2017.811.0009, 

DETERMINO a suspensão da presente ação penal até o término do referido 

incidente, com fundamento no artigo 149, § 2º, do Código de Processo 

Penal.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE.

Colíder-MT, 25 de maio de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 88331 Nr: 1575-48.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON DA SILVEIRA COLARES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA 

ALBERTI - OAB:12.262

 JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia 

para o fim de CONDENAR o réu DILSON DA SILVEIRA COLARES NETO à 

pena de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 09 (nove) dias 

multa, por infração ao disposto no artigo 155, caput, do Código Penal.O 

valor dos dias-multa, ante a ausência de maiores esclarecimentos nos 

autos quanto à situação econômica do sentenciado, será calculado no 

valor unitário mínimo, a dizer, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos devidamente atualizados, conforme inteligência 

do § 2º do artigo 49 do Código Penal;Fixo o regime inicial de cumprimento 

de pena ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, ‘c’ do CP;Incabível a 

substituição de pena do artigo 44, do Código Penal, conforme inciso III, do 

preceito normativo supra, porque os antecedentes lhe são desfavoráveis 

conforme explanado acima, de modo que a substituição de pena não é 

suficiente.De igual modo, deixo de conceder a suspensão condicional da 

pena inserta no artigo 77, do CP, porque os antecedentes, conforme item 

anterior, não autorizam a concessão do benefício.Considerando o 

quantum de pena que ora se opera, aliado ao regime fixado, CONCEDO ao 

réu o direito de recorrer em liberdade.Após o trânsito em julgado: 

a)Oficie-se ao Juízo do domicílio eleitoral do sentenciado para os fins 

previstos no art. 15, III, da C. F. (suspensão dos direitos políticos) e, ainda, 

em cumprimento ao Provimento n. 03/03, da Egrégia Corregedoria Geral 

Eleitoral/MT;b)Comuniquem-se os órgãos de registro;c)Comunique-se o 

juízo da execução penal (somente se expedida guia provisória) ou, do 

contrário, expeça-se a guia de recolhimento definitiva;d)Expeça-se Guia 

de Execução.e)Quanto ao celular apreendido nos autos, por não haver 

provas de que é de produto de crime, determino a devolução ao 

réu.f)Após, não havendo pendência, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias. Expeça-se o necessário.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 24 de maio de 

2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000807-66.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ANTONIO BANDEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 
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1000807-66.2018.8.11.0009 Parte Autora: SUPREFÓS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA Parte Ré: SILVIO ANTÔNIO BANDIERA FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 28 de junho de 2018, 15h00min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 22 de maio de 2018 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-51.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIR DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT0008376A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000808-51.2018.8.11.0009 Parte Autora: DELMIR DA SILVA SANTOS 

Parte Ré: SKY – TV POR ASSINATURA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 28 de junho de 2018, 15h20min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 22 de maio de 2018 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-88.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON TARGA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E F CAPITANI EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000812-88.2018.8.11.0009 Parte Autora: MILTON TARGA - ME Parte Ré: 

E F CAPITANI EIRELI - ME, (MERCADO BOM GOSTO) FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 28 de junho de 2018, 15h40min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 24 de maio de 2018 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001832-51.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDINEUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

METAL FISCHER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Processo: 1001832-51.2017.8.11.0009 

REQUERENTE: MARIA EDINEUZA DA SILVA REQUERIDO: METAL FISCHER 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) o Advogado(a) da parte requerente para comparecer à audiência de 

conciliação redesignada para o dia 05 de julho de 2018 às 15h40min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. A na Maria Guimarães Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-12.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LINDBERG CARVALHO LAGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO)

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA MONTE ALEGRE LTDA - ME (REQUERIDO)

CESAR ROBERTO SAES RODRIGUES (REQUERIDO)

JOAO PONTES LOPES (REQUERIDO)

RENATA LOPES PRADO SAES RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA MARCOLIN OAB - MT19159/O (ADVOGADO)

CRISTIANO LUIZ KAISER OAB - MT0016254A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000259-12.2016.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: LINDBERG 

CARVALHO LAGES Parte Ré: REQUERIDO: IMOBILIARIA MONTE ALEGRE 

LTDA - ME, JOAO PONTES LOPES, CESAR ROBERTO SAES RODRIGUES, 

RENATA LOPES PRADO SAES RODRIGUES Finalidade: Intimar a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre 

a correspondência devolvida pelo correio com a informação “mudou-se” o 

número Id 13277034, para pugnar o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Colíder-MT, 18 de maio de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001211-54.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN APARECIDA PRETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRONTIERE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001211-54.2017.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: VIVIAN 

APARECIDA PRETTI Parte Ré: REQUERIDO: FRONTIERE TECNOLOGIA E 

SERVICOS LTDA - ME Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), 

através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência 

devolvida pelo correio com a informação “outros” o número Id 13276812, 

para apresentar o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação. Colíder-MT, 18 de maio de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Comarca de Comodoro
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Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 48/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO o deferimento do pedido de substituição da servidora 

Lucieni Rezende Garcia Borges, matricula 21787, membra da comissão de 

sindicância dos autos cod. 87788;

RESOLVE:

 Art. 1º - Recompor a Comissão de Sindicância do processo código 87788, 

para substituir a servidora Lucieni Rezende Garcia Borges, matricula 

21787, Analista Judiciário, pelo servidor Marco Gomes Cardoso, 

Distribuidor, Contador e Partidor, matrícula nº 9732 – membro.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Corregedoria Geral da Justiça.

 Comodoro-MT, 29 de maio de 2018

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115906 Nr: 292-34.2018.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR WILL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243/SP, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que a parte requerida não foi 

citada, razão pela qual intimo a parte autora 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.: 70487 Nr: 3248-62.2014.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON JOÃO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13.889/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 requerido não foi citado, 

razão pela qual intimo o requerente para que se manifeste informando 

novo endereço nos autos no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 120846 Nr: 2402-06.2018.811.0046

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MZDMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VA, MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ANTHONY GABRIEL FERREIRA ANDRÉ por sua representante legal e 

também autora MARIA ZILDA DE MOURA FERREIRA, qualificados nos 

autos interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a decisão de fls. 

17/18, alegando que há omissão, haja vista que não foi apreciado o pedido 

de fixação de alimentos provisórios.

Decido.

 Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, dou provimento ao recurso, eis que de fato a decisão possui 

omissão, tendo em vista que não apreciou pedido de fixação de alimentos 

provisórios.

 Assim sendo, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios, 

fazendo constar na decisão embargada a fundamentação a seguir:

“Trata-se de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE 

ALIMENTOS c/c TUTELA DE URGÊNCIA, formulada por ANTHONY 

GABRIEL FERREIRA ANDRÉ por sua representante legal e também autora 

MARIA ZILDA DE MOURA FERREIRA, em desfavor de VANDERLEY ANDRÉ 

e MISLENE FERREIRA, todos devidamente qualificados nos autos.

 A parte autora requer a fixação de alimentos no importe de 32% (trinta e 

dois por cento) do salário mínimo vigente a ser pago POR CADA UM DOS 

REQUERIDOS, acrescido de 50% das despesas extraordinárias.

Pois bem, conforme afirmações da parte autora os requeridos residem na 

mesma residência, não havendo provas acerca das alegações de que os 

citados possuem uma boa condição econômica.

Assim nesse momento processual, atento às condições pessoais dos 

alimentantes e do alimentado, arbitro os alimentos provisórios em favor da 

menor no valor de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais); 

equivalente a 30% do salário mínimo vigente, a partir da citação”.

Ressalto que tal obrigação possui natureza solidaria entre os requeridos e 

genitores da criança.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73637 Nr: 554-86.2015.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE TSUGUIO TANAKA, KIMIE TANAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SILVEIRA, FATIMA SOELI FACHINELLO 

SILVEIRA, NOE LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE MELLO DIAS - 

OAB:SP/19.191, THAIANE BLANCH BENITES - OAB:OAB/MT 23580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

- OAB:OAB/MT 9.831, JULIO CESAR PILEGI - OAB:OAB/MT 7.343

 Certifico que decorreu o prazo sem manifestação da parte exequente. 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para suspender o 

presente feito pelo prazo de um ano, conforme determinação de ref. 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97932 Nr: 5690-30.2016.811.0046

 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: LUZIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97980 Nr: 5705-96.2016.811.0046

 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: WDSA, EDNA MARA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 
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OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente a presente ação, para o fim de 

condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao 

pagamento mensal à parte autora do benefício assistencial, no valor de um 

salário mínimo, julgando extinta a ação, com resolução de mérito.Saliento o 

beneficiado deverá ser submetido a processo de reabilitação profissional 

para o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, ou, 

quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez, a teor 

do que dispõe o artigo 62 da Lei 8.213/91.Ao INSS, por fim, cumpre 

submeter o(a) autor(a) a exames médico-periciais, na periodicidade 

determinada pelas normas pertinentes (art. 71 da Lei n. 8.212/91 e art. 101 

da Lei 8.213/91). De igual modo, fica o(a) autor(a) obrigado(a) a 

submeter-se a exames médico-periciais quando determinado pelo INSS. O 

benefício ora postulado deve ser concedido desde a data do requerimento 

administrativo, que não consta nos autos, vez que o comunicado de 

decisão de fls. 32 está incompleto, devendo tal data ser comprovada no 

cumprimento de sentença.A teor do que dispõe o Provimento n.º 

20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1.Nome do Segurado: Willian da 

Silva Aguera2.Benefício concedido: Benefício Assistencial ao 

deficiente3.Data do início do benefício (implantação): falta comprovação da 

parte autora.4.Renda mensal inicial: 01 salário mínimo.5.Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não tinha sido 

implantado).Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na 

sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações 

já enfrentadas na presente decisão, defiro a antecipação de tutela, para o 

fim de determinar o estabelecimento do auxílio-doença, caso ainda não o 

tenha feito, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, em 30 

dias, sob pena de multa diária de R$ 150,00 em caso de descumprimento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 101534 Nr: 1647-16.2017.811.0046

 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: SANDRA LÚCIA GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/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, intimo as partes para, querendo, 

manifestarem acerca do laudo pericial de Ref: 42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 109937 Nr: 5273-43.2017.811.0046

 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: SERGIO ELIAS DA SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-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, intimo as partes para, querendo, 

manifestarem acerca do laudo pericial de Ref: 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 111081 Nr: 5734-15.2017.811.0046

 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: ERLINDA ROGGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para, querendo, 

manifestarem acerca do laudo pericial de Ref: 41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 111872 Nr: 6073-71.2017.811.0046

 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: ROSILENE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para, querendo, 

manifestarem acerca do laudo pericial de Ref: 32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 111930 Nr: 6098-84.2017.811.0046

 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: ILZA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para, querendo, 

manifestarem acerca do laudo pericial de Ref: 55.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97832 Nr: 5647-93.2016.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI EVANGELISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIMAR AZEVEDO 

SELVATICO - OAB:21282/O

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 321 de 685



possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. 

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119951 Nr: 1962-10.2018.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF - BRASIL FOODS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY ANTONIO ZANCHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - 

OAB:36568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos.

Recebo os presentes embargos, sem efeito suspensivo (art. 919 do CPC) 

com relação ao processo de execução que deverá ser apensada.

Nos termos do art. 920 do CPC, I, do Código de Processo Civil, intime-se o 

Embargado para responder à presente ação em 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia.

Indefiro a suspensão do feito executivo, vez que o embargante não 

provou o prejuízo que sofrerá no caso dos autos, vez que o simples 

prosseguimento da execução por si só não constitui ato de difícil 

reparação.

 P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 3160 Nr: 173-69.2001.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAES CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA 

MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JENEZERLAU DOS 

SANTOS - OAB:3613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeça-se novo ofício requisitório, seguindo os moldes da orientação de 

folhas 190-verso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 8829 Nr: 939-88.2002.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDUINO DA SILVA ZAMO, NEOLI FÁTIMA BUENO 

ZAMO, ANTÔNIO FIDÉLIS DA SILVA ZAMO, JOSÉ ZAMO, DEJANIRA 

AMARO DOS SANTOS ZAMO, MARIA LUIZA PINZON ZAMO, MÔNICA 

CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista o pedido de folhas 372-383, intime-se o Cartório de 

Registro de Imóveis para que se manifeste acerca da alegação do erro 

constante no registro.

Remetam-se os autos ao CRI desta comarca para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121533 Nr: 2716-49.2018.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. G DA SILVA - TRANSPORTE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado, 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.: 103640 Nr: 2503-77.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ludmyla Bueno Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Pereira Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 35 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que as partes, por meio de 

acordo, suspenderam a execução. Registro que o feito será arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição (artigo. 1.266 da CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 120390 Nr: 2205-51.2018.811.0046

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROMEHL - AGROPECUÁRIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDRELÉTRICA ÁGUAS CLARAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO KUGLER VIEGAS - 

OAB:66531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.No tocante ao pedido de concessão da liminar e de cautelar de 

sequestro mensal, faz-se necessário demonstrar que estão presentes 

elementos probatórios para convencer o julgador, em sede de cognição 

sumária, a probabilidade do direito, bem como que há risco de dano, 

conforme preceitua o caput do artigo 300 do Código de Processo 

Civil.Antes, mister ressaltar que a presente análise do pedido o é feita sob 

cognição sumária, não havendo a necessidade do magistrado utilizar-se 

da cognição exauriente com o fim de constatar a certeza do direito 

invocado, mas valendo-se sim de um juízo de probabilidade.Analisando os 

autos observa-se que não existem, por ora, provas suficientes para 

agasalhar a pretensão antecipatória, já que não ficou demonstrado o 

requisito do periculum in mora. A parte autora relata na exordial que teve 

ciência por conta da realização de audiência de instrução que ocorreu em 

agosto de 2013, que a ré estava se utilizando de sua propriedade para 

realizar a exploração dos recursos hídricos disponíveis na propriedade. 

Ora, após o decurso de quase cinco anos as requerentes pugnam pela 

prestação de contas e sequestro mensal da empresa requerida para 

assegurar eficácia de eventual cumprimento de sentença de mérito.Se o 

risco de dano é premente, indago a razão da parte autora demorar mais de 

quatro anos para propor a presente ação.Desse modo, INDEFIRO a 

antecipação de tutela pleiteada pela parte Requerente, ante ao não 

preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse momento 

processual.Cite-se o requerido, nos termos do art. 306 do CPC, para 

contestar em 5 (cinco) dias, indicando-se provas, sob pena de se 

presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo requerente 

caso não seja contestada.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 85223 Nr: 670-58.2016.811.0046

 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: PEDRO GOMES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para, querendo, 

manifestarem acerca do laudo pericial de Ref: 69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113322 Nr: 6670-40.2017.811.0046

 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: IVO MARCINIAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para, querendo, 

manifestarem acerca do laudo pericial de Ref: 44.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 112103 Nr: 6193-17.2017.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO ARRUDA SALOMÉ 

NETO - OAB:9.869/MT

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 311, inciso IV do Código de 

Processo Civil DEFIRO A TUTELA DE EVIDÊNCIA, determinando que a ré 

pague ao requerido 50% do valor locatício do imóvel, montante este que 

será auferido após vistoria do Sr. Meirinho e devido desde a citação. 

Expeça-se mandado de vistoria para que o Oficial de Justiça avalie o valor 

de aluguel do imóvel, tendo em vista a atual economia e localização do 

bem.4 – Ressalto que o ônus da prova seguirá a regra geral do artigo 373 

do CPC. 5 – Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem 

produzir, no prazo de 15 dias, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento.Caso a parte solicite a produção de prova testemunhal, 

determino que o rol de testemunhas já seja apresentado quando do seu 

requerimento.6 – Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberação. 7 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 105450 Nr: 3292-76.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IALDO NASCIMENTO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 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 requerido não foi citado, 

razão pela qual intimo o requerente para que se manifeste informando 

novo endereço nos autos no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98287 Nr: 106-45.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 Vistos.

1 – Se no prazo de 05 dias (CPP, art. 593), recebo a apelação.

2 – Tendo em vista que o apelado já apresentou suas contrarrazões, 

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

Grosso, com as nossas homenagens.

3 – Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 83839 Nr: 309-41.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON PATRIK MESQUITA DA SILVA, 

THEODORO ANDRADE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:MT 13.071, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - 

OAB:20590/O-MT, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - 

OAB:20441/O- MT

 Vistos.

I – Tendo em vista que o prazo de 5 dias do artigo 593 do CPP foi 

cumprido, recebo a presente apelação.

II – Considerando que o recurso de apelação foi impetrado nos termos do 

artigo 600, requerendo o apelante fosse intimado a apresentar suas 

razões recusais, proceda-se a intimação do patrono do réu para junta as 

razões no prazo legal.

III - Após, intime-se o Ministério Público para que, querendo, apresente 

suas contrarrazões.

III – Em seguida, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98617 Nr: 301-30.2017.811.0046

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADEU FAVATO, TV PONTAL OSTE LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Diante do Exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de 

exclusão de sócio de sociedade mercantil por quotas de responsabilidade 

limitada cumulada com dissolução parcial de sociedade e prestação de 

contas ajuizada por AMADEU FAVATO e TV PORTAL OESTE LTDA-ME em 

face de JAIR VIANA dissolvida parcialmente a sociedade “TV PORTAL 

OESTE LTDA-ME”, após a integralização do restante do capital até o valor 

de 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo, mantendo-se o autor como 

sócio cotista da sociedade e determinando seja apurado, através de 

liquidação de sentença, as despesas aportadas pelos requeridos em 

benefício da sociedade. Os valores deverão ser acrescidos de INPC 

desde o seu desembolso, e acrescido de juros legais a contar de sua 

homologação.Ante a sucumbência recíproca, condeno o autor ao 

pagamento de 50% das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro 

em 10% do valor da causa. Condeno o demandado ao pagamento de 50% 
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das custas e honorários advocatícios ao patrono do autor, os quais arbitro 

em 10% do valor da causa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 120672 Nr: 2348-40.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS WILDER RAMOS DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Recebo a denúncia, vez que presentes os requisitos legais, nos 

termos do art. 56 da Nova Lei de Tóxico e por existir nos autos a presença 

dos pressupostos processuais, das condições da ação penal e 

principalmente por ter verificado no feito a presença de justa causa, ou 

seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria.

 2 - Designo audiência para o dia 10/07/2018, às 13:30 horas conforme 

dispõe o artigo 56 e 57 da Lei 11.343/06.

3 – No intuito de racionalizar o trabalho, a presente decisão servirá como:

1) M A N D A D O D E C I T A Ç Ã O E I N T I M A Ç Ã O

2) Ofício requisitório das testemunhas policiais militares - sendo que neste 

caso o presente documento será entregue ao comandante do policial 

militar.

3) Ofício requisitório do réu preso - para que a diretora da cadeia 

apresente o custodiado na solenidade.

 4 – Cumpra-se

Comodoro, 28 de maio de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 70106 Nr: 3073-68.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LUCAS CARNEIRO, ERASMO 

CHAVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA BONIFÁCIO DE 

ANDRADE - OAB:23949/O

 Vistos.

Considerando o Ofício Circular n. 40/2016-CGJ/CEJA que convocou esse 

Magistrado para participar do “Seminário da Infância e Juventude”, o qual 

ocorrerá nos dias 05 e 06 de maio de 2016, bem como o período de 

deslocamento.

Redesigno a audiência para o dia 13 de julho de 2016, às 13h30min.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 120371 Nr: 2194-22.2018.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI EVANGELISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - 

OAB:21282/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de embargos à execução em que a parte requer a em tutela 

antecipada o imediato desbloqueio das contas corrente/poupança do 

Banco Itaú e da Cooperativa SICREDI.

Pois bem.

Defiro o benefício da justiça gratuita.

Defiro em parte a antecipação de tutela com fundamento na jurisprudência 

do E. TJMT.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ARRESTO ONLINE – 

VERBA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA INTEGRADA À CONTA 

CORRENTE – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, INC. X, CPC – 

PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Consoante exegese do art. 833, inciso X, do CPC, são impenhoráveis as 

verbas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, depositadas em 

conta poupança, ainda que integrada/vinculada à conta corrente. 

Precedentes do STJ e deste Sodalício.

(AI 44426/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/02/2017, 

Publicado no DJE 09/03/2017)

Deve ser liberado o valor bloqueado no banco Itaú, afinal o extrato deixa 

claro que se trata de uma conta corrente vinculada a uma poupança 

multidata, conforme documento de fls. 19. Porém o mesmo não ocorre com 

o extrato do Sicredi, vez que pelo contrário, consta uma transferência 

para a poupança, dando a entender que seriam contas distintas.

 Recebo os presentes embargos para determinar a intimação da 

embargante para que manifestar, em especial quanto à proposta de 

acordo juntada nos autos.

Expeça-se o devido alvará para liberação do valor bloqueado no banco 

Itaú.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 28 de maio de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73619 Nr: 543-57.2015.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO FELIPPI TOMÉ, INÊS ZANDONAI TOMÉ, 

WILSON FILLIPI TOMÉ, ZELIR ZANDONAI TOME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO ROLIM DE MOURA - 

OAB:3707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Vistos.

A sentença proferida foi anulada e o acórdão deixou claro que a prova 

pericial deve ser realizada, para tanto, NOMEIO perita judicial, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), a senhora Eliane 

Francisca de Alencar, cujo domicílio profissional é Rua dos Ipês, Jd Mato 

Grosso – Comodoro/MT, e-mail eliane@alencarassociados.com.br.

 A perita deve ser intimada para apresentar nos autos o valor dos seus 

honorários periciais no prazo de 10 dias.

 A perita nomeada deverá ser intimada da presente nomeação por e-mail 

(eliane@alencarassociados.com.br).

Nos termos do artigo 465, parágrafo 1º, do CPC as partes devem em 15 

dias, a contar da intimação da publicação da presente decisão, indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos.

 Após a manifestação da perita acerca dos honorários a gestora judicial 

deve intimar as partes para que cada uma delas deposite 50% do valor 

dos honorários periciais.

 Decorrido o prazo do artigo 465, parágrafo 1º, do CPC INTIME-SE o perito, 

para ciência dos quesitos, eventualmente apresentados, e para que seja 

designada data para a realização da perícia, com antecedência de 30 dias 

a fim de que eventuais assistentes técnicos possam acompanhar os 

trabalhos, caso tenham interesse.

 Atente-se a senhora perita a eventuais quesitos anteriormente 

apresentados.

 Após as partes depositarem o valor dos honorários deve ser liberado à 

perita 50% (cinquenta por cento) do valor arbitrado, sendo que os outros 

50% serão liberados ao final.

 O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data de realização da perícia.

 Na forma do art. 470, II do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, 

a serem respondidos pela expert:

 1) quanto da dívida já foi pago?

 2) quanto falta ser pago?

 Com a juntada do laudo, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º 

do artigo 477 c/c artigo 509, ambos do CPC.

 Após, conclusos para decisão.

 Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 324 de 685



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 92822 Nr: 3319-93.2016.811.0046

 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: VALDENIR DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida apesar de devidamente 

intimada, não apresentou as contrarrazões, conforme certificado.

Assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68686 Nr: 2042-13.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVO ZANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

impugnação da contestação de fls. 103/105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 95709 Nr: 4676-11.2016.811.0046

 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: MAYSA TAVARES CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação apresentado é tempestivo. 

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 das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 30625 Nr: 1728-43.2009.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITO CARNEIRO DE ARAUJO, ANTONIO PEREIRA 

FILHO, ALDO TANAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA INACIO DE ANDRADE, ELIZETE 

INACIO, NELSON GERALDO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMÁRIO SECCO - 

OAB:724/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B, LAURO MARVULLE - OAB:MT 3.110

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação pela parte autora e outro pela parte requerida, de 

forma que neste momento, intimo as partes recorridas para apresentarem 

as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115288 Nr: 7498-36.2017.811.0046

 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: NEUZA PACONDE QUADRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de aposentadoria rural 

por idade, no valor de um salário mínimo mensal, determinando ao Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, que implante o benefício ao autor, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação desta sentença, 

fixando multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso. Condeno o INSS 

a pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as 

parcelas atrasadas, desde a data do ajuizamento da ação, aplicando-se 

para a atualização da condenação os critérios de pagamento de juros 

moratórios e de correção monetária os critérios previstos no art. 1º-F da 

lei 9494/97.Deverá ainda a autarquia previdenciária informar nos autos o 

cumprimento da decisão que antecipou a tutela.Condeno, ainda, o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor total da 

condenação. A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentença:1.Nome do Segurado: Neuza Paconde 

Quadreli2.Benefício concedido: Aposentadoria por Idade3.Data do início do 

benefício: 06/20124.Renda mensal inicial: 01 salário mínimo5.Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não tinha sido 

implantado).Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais.Cumpra-se, expedindo o necessário.Publique-se . 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28809 Nr: 2969-86.2008.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARTA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIR BARBOSA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10.130 /MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:MT - 4908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requente, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

907,58 (novecentos e sete reais e cinquenta oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls.161. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 453,79 (quatrocentos e cinquenta três reais e 

setenta nove centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 453,79 

(quatrocentos e cinquenta três reais e setenta 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31757 Nr: 2733-03.2009.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCEO F. DA SILVA & CIA. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOCIR ANTÔNIO 
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LAZZARETTI DA SILVA - OAB:MT - 4.980, MAILA SUZAMAR DA 

ROCHA - OAB:12690

 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$ 

604,40 seiscentos e quatro reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls.161. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 470,14 (quatrocentos e setenta reais e 

quatorze centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,26 

(cento e trinta e quatro reais e vinte 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 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33548 Nr: 1734-16.2010.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA FELICIANO DA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SENA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARILTON RODRIGUES DA 

CRUZ - OAB:5.027/MT, MARCELO BEDUSCHI - OAB:RO/3159, OTTO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

598,20 (quinhentos e noventa oito reais e vinte centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls.57. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 390,80 (trezentos e noventa reais e oitenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 207,40 (duzentos e 

sete reais e quarenta 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39761 Nr: 776-59.2012.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR ROSTIROLLA, ERONILDES KATHEE 

ROSTIROLLA, GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, VIVIENE BARBOSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

620,84 (seiscentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls.31. 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. 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.: 62851 Nr: 957-26.2013.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA, VIVIENE BARBOSA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Tendo em vista a decisão acostado aos autos nas fls. 36/42, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerida para, 

querendo, manifestar-se acerca da penhora realizada via Bacenjud, fls. 

38/42.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67153 Nr: 824-47.2014.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GILSON ESTEVES DOS SANTOS, ROSIANE 

MARCIA DE OLIVEIRA CINTRA, KATHERINNE APARECIDA CINTRA DOS 

SANTOS, GIULLIANO FÁBIO CINTRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR LAVRATTI, E SUA ESPOSA, GRUPO 

BOM FUTURO, ANDRÉ LUIZ MIRANDA LUCION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GOMES JUNIOR - 

OAB:11.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Certifico que o processo encontra-se em carga com o advogado ANDRE 

LUIZ MIRANDA LUCION além do prazo legal, desde 17/04/2018. Ainda, 

certifico que fora designada audiência na carta precatória código 

1227871, em trâmite perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, 

nos seguintes termos "A seguir, foi proferido o seguinte despacho: 

Considerando que não está cadastrado nesta carta precatória o advogado 

da parte ré e não há notícias que o advogado tenha sido intimado pelo 

juízo deprecante, por cautela, para evitar possível nulidade do ato 

redesigno a audiência para o dia 05.06.2018 às 14:00 horas. 

Comunique-se ao juízo deprecante com a antecedência necessária para 

que proceda a intimação da parte ré e seu advogado, saindo a testemunha 

e o advogado dos autores intimados desta audiência". Assim, fica a parte 

referida intimada da referida decisão, bem como para, querendo, 

comparecer à mesma. Por fim, certifico que o processo fora retirado em 

carga pelo advogado Victor Henrique Rampaso Miranda em 14/12/2017 e 

devolvido em 19/02/2018, retirado em carga ainda pelo referido advogado 

em 08/11/2017 e devolvido em 21/11/2017, pelo advogado Vinicios Nardini 

em 16/10/2017 e devolvido em 16/10/2017, novamente pelo advogado 

André Luiz Miranda Lucion em 25/09/2017 e devolvido em 29/09/2017, pelo 

advogado Vinícius Nardini em 21/09/2017 e devolvido na mesma data, 

havendo outros registros de carga, porém anteriores ao despacho 

proferido em 03/08/2017. Fica o advogado ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION 

intimado a devolver o processo em secretaria na data da publicação desta 

intimação, haja vista ter retirado o processo em carga rápida, para vistas.

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 61/2018-DF

 A Doutora Laura Dorilêo Cândido, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO o disposto no Provimento n.º 001/2012/CM, de 3.12.12;

 CONSIDERANDO o Ato n.º 954/2016-DRH, de 19.10.16, de nomeação ao 

cargo Efetivo de Analista Judiciária do Foro Judicial desta Comarca de 

Jaciara/MT, da Servidora Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão - matrícula 

n.º 32577;

 RESOLVE:

ART. 1.º Designar a Comissão de Análise de Avaliação de Desempenho 
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de Estágio Probatório do Foro Judicial, assim composta:

FORO JUDICIAL

Exma. Sra. Dra. Laura Dorilêo Cândido - Juíza de Direito Diretora do Foro, 

Cátia Cirlene Bihain - Gestora Geral e Exmo. Sr. Dr. Valter Fabrício Simioni 

da Silva - Juiz de Direito da 2.ª Vara Cível desta Comarca.

ART. 2.º - Dê-se ciência às Servidoras.

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

Jaciara/MT, 24 de maio de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000758-22.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO RIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VALDIZETE MARTINS NOGUEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000758-22.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: JOSE GERALDO RIVA REQUERIDO: JOSE RODRIGUES DA 

SILVA Vistos etc. Tendo em vista que a testemunha não foi intimada para 

a audiência anteriormente designada, uma vez que não foi recolhida a 

diligência para o ato, redesigno a audiência de instrução para o dia 06 de 

junho de 2018, às 14h00min. Comunique-se o Juízo deprecante. Intime-se 

a parte interessada para o recolhimento da diligência. Desde já, fica 

consignado que, não havendo o recolhimento da dilêngida, determino a 

devolução da missiva ao Juízo deprecante, consignando as nossas 

homenagens. 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45171 Nr: 24-35.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki 

- OAB:122.626 - SP

 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$ 

1.091,22, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

126/134. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 545,61 para 

recolhimento da guia de custas e R$ 545,61, para fins da guia de taxa. 

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

“EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai 

gerar um boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da Comarca de Jaciara aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17535 Nr: 2120-33.2005.811.0010

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226/A -MT, NELSON MANOEL JÚNIOR - OAB:5.454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 31.545,25, a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 49. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON 

LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item 

taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. 

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

protocolo geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52982 Nr: 1544-59.2013.811.0010

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATC - ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE 

CARGAS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAJUNIOR LIMA MARANHÃO - 

OAB:6356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, MÁRCIA NIEDERLE - OAB:10.458/MT, MICHEL 

KAPPES - OAB:14185/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 3.009,92, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 20. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON 

LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item 

taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. 

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

protocolo geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50053 Nr: 1846-25.2012.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 

PRAIA MAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÓBIE BITENCOURT IANHES - 

OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SAULO COVRE - 

OAB:141.125/SP, JOSY ANNE M. GONÇALVES DE SOUZA - 

OAB:10.070/MT, LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - OAB:13.282/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$1.699,76, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

88/90. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 849,88 para 

recolhimento da guia de custas e R$ 849,88, para fins da guia de taxa. 

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

“EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai 

gerar um boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da Comarca de Jaciara aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47136 Nr: 2241-51.2011.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Invest. Em Direitos Creditórios Não 

Padronizados PCG-Brasil Multimarcas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e examinados.Trata-se de Ação de Busca e Apreensão convertida 

em Depósito proposta por FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – PCG – BRASIL MULTICARTEIRA em 

face de SIVALDO DOS SANTOS, ambos devidamente qualificados nos 

autosAnte 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.REVOGO a liminar 

deferida às fls. 31/32.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, com as devidas anotações, comunicações e baixas 

necessárias no cartório distribuidor.À central de arrecadação para 

p rov idênc ias  necessár ias ,  se  fo r  o  caso .Pub l ique-se . 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Jaciara/MT, 24 de maio 

de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 14841 Nr: 1691-03.2004.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ERMIRIO GHISLENI ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NINO DI LORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos etc.

O executado, conforme certidão de fls. 318 foi devidamente intimado na 

pessoa de seu procurador, via DJE, a indicar a precisa localização das 

propriedades rurais penhoradas às fls. 304 prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa e, embora decorrido o prazo, até a presente data nada 

manifestou, desta forma o executado deve ser multado em 10% do valor 

da execução nos termos do artigo 774, V, parágrafo único, do CPC.

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da Justiça a conduta 

comissiva ou omissiva do executado que:

 (...)

 V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à 

penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, 

se for o caso, certidão negativa de ônus

 Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em 

montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em 

execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos 

próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza 

processual ou material.

Por fim, intime-se o exequente para atualizar o valor do débito e requerer o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 24 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21628 Nr: 408-37.2007.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE TUIUIU LTDA, JOSÉ CARLOS 

DE OLIVEIRA, WILMA CRISTINA CATANEO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, INALDO XAVIER DE S SANTOS NETO - OAB:5765-E, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO 

DE SIQUEIRA - OAB:9.259, SAIONARA MARI - OAB:5225-MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33401 Nr: 961-79.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSF, JOANA HENRIQUE DE SOUZA, Ileonilson 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. M. PIVETA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Vinicius Santos - 

OAB:MT0015464O, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - 

OAB:2669-/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 601/602 e DETERMINO a expedição de mandado de 

penhora e avaliação do imóvel indicado.

 E, nos termos da legislação processual civil em vigor, a penhora de 

imóvel, independentemente de onde se localize, quando apresentada 

certidão da respectiva matrícula (fl.494/495), será realizada por termo nos 

autos (§1º, do Art. 845, do NCPC).

Os atos de constrição serão averbados separadamente na matrícula do 

imóvel, com a identificação do executado, do valor do crédito e do objeto 

sobre o qual recai o gravame, de modo a assegurar a publicidade da 

responsabilidade patrimonial do executado pela dívida e pela obrigação 

que a ele está vinculada (§1º, do Art. 791, do NCPC).

Após, intime-se o executado, bem como o cônjuge do executado, se 

houver, para apresentar eventual impugnação ao auto de penhora e 

avaliação, no prazo de 10 (dias), nos termos dos artigos 841 e 842 do 

CPC.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 24 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 18657 Nr: 117-71.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOSA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIA ROSALINA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jayme Brown da Maia Pithon - 

OAB:8.406 - BA

 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 ante a ausência de triangularização processual.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, 24 de maio de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49782 Nr: 1553-55.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FRANCISCO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA 

- OAB:9.367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CARVALHO COSTA - OAB:5409-F/RN

 Vistos etc.

Razão assiste à Autarquia requerida, tendo em vista que os cálculos de fl. 

196 estão ilegíveis, vez que a impressão está incompleta.

Assim, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 

dias, junte aos autos o cálculo do débito, de forma legível, sob pena de 

indeferimento do pedido de cumprimento de sentença, e consequente 

remessa dos autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 24 de maio de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50112 Nr: 1913-87.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI LIMA DA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Extrai-se do termo de homologação de acordo e dos cálculos que o 

embasaram (fls. 78/82), o reconhecimento do direito da parte autora ao 

recebimento dos valores atrasados e honorários advocatícios no valor de 

R$ 35.953,42, entretanto, foram expedidas duas requisições de 

pagamento, nos valores de R$ 2.480,04 e R$44.716,32 (fls. 94/95).

Constatado o erro material na expedição do RPV, ante a inobservância 

dos valores fixados no título executivo e seu respectivo levantamento, 

resta evidente a necessidade de reconhecimento do direito do INSS à 

restituição do valor excedente ao erário público, em observância aos 

princípios da supremacia do interesse público, da indisponibilidade do 

patrimônio do Estado e da vedação de enriquecimento sem causa.

 Assim, considerando a inércia de seu patrono, determino a intimação 

pessoal da parte exequente para que restitua o valor de R$11.017,48, no 

prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, manifeste-se o INSS, no 

prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 24 de maio de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53806 Nr: 2315-37.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL CARDOSO 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:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de Sentença proposta por JUVENAL CARDOSO 

DA SILVA em face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV acostado às fls. 113/114 e fls. 129/135.

Em seguida, os valores foram depositados (fl. 122 e fl.141), sobrevindo 

informação do exequente quanto ao recebimento do crédito (fls. 143/144) 

e requerimento de arquivamento pelo INSS (fl. 144-verso).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

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

 Às Providências.

Jaciara/MT, 24 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33053 Nr: 618-83.2010.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDFT, CCDFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:11602, JOANY FABIA PINHEIRO RODRIGUES - OAB:14466

 Vistos etc.Apesar de não ser o entendimento deste juízo a realização de 

consultas via sistema BACENJUD sem a demonstração da alteração do 

quadro econômico da parte executada, verifica-se, contudo, o transcurso 

de mais de 03 (três) anos do último deferimento e consulta sistêmica junto 

ao Banco Central.Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 

70.368,40 (setenta mil trezentos e sessenta e oito reais e quarenta 

centavos) nas contas da parte executada: CATIA CRISTINA DE FRANÇA 

TAVARES-ME, CNPJ n.º 07.094.127/0001-66; e CATIA CRISTINA DE 

FRANÇA TAVARES, CPF nº 667.029.841-20.Em sendo positivo o bloqueio, 

os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACENJUD, que será juntado aos autos.Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos (art. 16, III, Lei n.º 6.830/80).Caso o valor 

bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se 

levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução.Ainda, não efetuado bloqueio de 

valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido resposta negativa, e 

tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique a parte exequente 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo 

alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos 

conclusos.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.: 47563 Nr: 2769-85.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS ESTEVES E OLIVEIRA LTDA, EDIMAR 

MARTINS ESTEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente 

às 78/80, solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte 

executada, tendo em vista que ainda não adimpliu o crédito que se 

encontra em execução.Deve ser consignado que o artigo 835 do CPC 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.Posto 

isto, defiro a penhora online no valor de R$ 102.919,82 (cento e dois mil 

novecentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos) nas contas da 

parte executada: MARTINS ESTEVES E OLIVEIRA LTDA, CNPJ nº 
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08.889.630/0001-70; e EDIMAR MARTINS ESTEVES, CPF nº 

312.542.502-63.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será 

juntado aos autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte 

executada deverá ser intimada para, querendo, opor embargos (art. 915 

do CPC).Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente 

que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente 

absorvido pelo pagamento das custas da execução.Ainda, não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, manifeste a parte 

exequente sobre o resultado da consulta via sistema RENAJUD realizada 

às fls. 51/53, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

feito. Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me 

os autos conclusos.Em tempo, expeça-se Certidão para inscrição dos 

dados da parte executada nos órgãos protetivos de crédito, conforme 

decisão de fl.75.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.: 17522 Nr: 2113-41.2005.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleusdete Texeira do Carmo Rezende, JULIO 

CESAR REZENDE CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente 

às 94/97, solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte 

executada, tendo em vista que ainda não adimpliu o crédito que se 

encontra em execução.Deve ser consignado que o artigo 835 do CPC 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.Posto 

isto, defiro a penhora online no valor de R$ 155.925,04 (cento e cinquenta 

e cinco mil novecentos e vinte e cinco reais e quatro centavos) nas 

contas da parte executada: JULIO CESAR REZENDE CUNHA, CPF nº 

866.360.571-49; e CLEUSDETE TEIXEIRA DO CARMO REZENDE, CPF nº 

804.392.501-10.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será 

juntado aos autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte 

executada deverá ser intimada para, querendo, opor embargos (art. 915 

do CPC).Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente 

que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente 

absorvido pelo pagamento das custas da execução.Ainda, não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique a parte 

exequente outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito.Decorrido o 

prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos 

conclusos.Em tempo, expeça-se Certidão para inscrição dos dados da 

parte executada nos órgãos protetivos de crédito, conforme decisão de 

fl.91.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.: 4618 Nr: 250-60.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENALDO BARBOSA REIS, CILENE DOURADO 

NASCIMENTO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 120.667,46 

(cento e vinte mil seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis 

centavos) nas contas da parte executada: RENALDO BARBOSA REIS, 

CPF nº 285.178.301-72.Considerar-se-á efetuada a penhora quando 

confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo 

emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos autos.Juntado aos 

autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser intimada 

para, querendo, opor embargos (art. 915 do CPC).Caso o valor bloqueado 

seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se levará a 

efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos 

bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas 

da execução.Ainda, não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

BACENJUD, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique a parte exequente outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de suspensão do feito.Ademais, constata-se a mesma numeração 

do Cadastro de Pessoa Física para ambos os executados, sendo que a 

constante nos autos pertence ao devedor RENALDO BARBOSA REIS, 

restando ausente a pertencente à executada CILENE DOURADO 

NASCIMENTO BARBOSA.Destarte-, determino a intimação da exequente 

para, no mesmo prazo supra, informar o CPF da executada CILENE 

DOURADO NASCIMENTO BARBOSA, sob pena de indeferimento do pedido 

de penhora.Por fim, cumpra-se a decisão de fl. 160.Decorrido o prazo 

acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 22 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001161-88.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MACIEL ESTEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001161-88.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

CLAUDIA MACIEL ESTEVES REQUERIDO: HELIO PEREIRA DA SILVA Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO ajuizada por CLAUDIA 

MACIEL ESTEVES DA SILVA, representando, ainda, os interesses da 

menor THAMIRES MACIEL DA SILVA, em face de HÉLIO PEREIRA DA 

SILVA, visando, liminarmente, a concessão da guarda provisória, 

regularizando a situação de fato já existente, bem como a fixação de 

alimentos provisórios a serem pagos pelo requerido. Com a inicial, vieram 

documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Processo em segredo de justiça. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Defiro os benefícios 

da gratuidade de justiça. Com relação ao pedido de alimentos provisórios, 

considerando o binômio necessidade e possibilidade, e a ausência de 

maiores elementos quanto aos reais ganhos do requerido, fixo os 

alimentos provisórios em 31,5% (trinta e um inteiros e cinco décimos por 

cento) do valor do salário mínimo vigente, o que equivale, atualmente, a 

quantia de R$ 300,50 (trezentos reais e cinquenta centavos), a ser pago 

em favor do menor até o dia 10 (dez) de cada mês a partir da citação, 

devendo ser depositado na conta corrente informada nos autos, bem 

como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias. Ainda, 

observando-se as informações trazidas à luz, não resta dúvida de que, 

neste momento, o deferimento do pedido de guarda provisória da menor 

Thamires Maciel da Silva, em favor da requerente traz reais vantagens, 

especialmente porque regulariza a situação fática existente, uma vez que 

é a genitora, ora requerente, quem detém a guarda de fato. Isso porque, 

estando o beneficiário em segurança, pode a marcha processual 

transcorrer de forma tal que a parte requerida usufrua de seu direito 

constitucional de ampla defesa, com todas as prerrogativas que o rito 

ordinário lhe permite. Assim, com fundamento no art. 33 e seguintes da Lei 
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nº 8.069/90, CONCEDO a guarda provisória de THAMIRES MACIEL DA 

SILVA à genitora, ora requerente, CLAUDIA MACIEL ESTEVES DA SILVA. 

É certo que o interesse da filha é o princípio norteador das disposições 

relativas ao poder familiar, não se poderia admitir a exclusão de um dos 

pais da vida da filha, somente pelo fato da não-convivência, sendo certo 

que o pai não-convivente, além de manter intacta a titularidade do poder 

familiar, conserva faculdades e obrigações de significativa importância 

para a relação paterno-filial, dentre as quais o dever de visita, que é 

concebido como extensão da função de ter a filha em companhia e 

adquire especial importância nos casos de não convivência. De fato, não 

se pode admitir que a adolescente seja privada da companhia paterna, 

essencial à formação integral e saudável de sua personalidade, sem justo 

e fundado motivo. Fixo, pois, o direito de visitas do genitor a ser exercido, 

em finais de semana alternados (sexta à domingo), nos períodos de férias 

escolares alternados e, em feriados prolongados, também alternados. 

Nesse contexto, 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. Remetam-se os presentes autos ao CEJUSC, para que 

sejam as partes intimadas para comparecimento em audiência de tentativa 

de conciliação a ser designada. Cite-se o requerido, observando o 

disposto no artigo 247, inciso I, do CPC, com a faculdade do artigo 212, 

§2º, do mesmo Diploma Processual Civil, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias (artigo 695, §2º do CPC), bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelo 

requerido na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias 

de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado da 

requerente ou do requerido à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344). Havendo acordo entre as partes, dê-se vista dos autos ao 

MPE, após, conclusos para homologação. Por oportuno, notifique-se a 

equipe multidisciplinar para, no prazo de 30 (trinta) dias, realizar o estudo 

psicossocial no domicílio das partes, deprecando-se, se necessário for. 

Expeça-se o competente Termo de Compromisso de Guarda e 

Responsabilidade, salientando-se que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente estabelece que a guarda é instituto precário, podendo ser 

revogada a qualquer tempo, conforme a alteração das circunstâncias de 

fato. Ciência à DPE e ao MPE. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 29 de maio de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001167-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DA SILVA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001167-95.2018.8.11.0010. AUTOR: 

LUCIA DA SILVA GOMES RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. 

Defiro o pedido de concessão do benefício processual da gratuidade de 

justiça. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do 

CPC, assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do 

mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no Art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial. REMETAM-SE os presentes autos 

ao CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para comparecimento em 

audiência de tentativa de conciliação a ser designada. Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do Art. 334, § 8º do CPC. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, § 5º do artigo 334). Cite-se o Município de Jaciara por 

remessa postal, via procurador, com a faculdade do Art. 212, §2º, do CPC, 

para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 

do CPC – dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, intime-se a 

autora para impugnar, no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências. 

Jaciara/MT, 29 de maio de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001150-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES DE ARRUDA LENDENGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001150-59.2018.8.11.0010. AUTOR: 

MARIA RODRIGUES DE ARRUDA LENDENGUES RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 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 Processual Civil. 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. Desde já, defiro o 

pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do Art. 

98 do CPC. Visando maior celeridade ao deslinde da demanda, entendo 

ser favorável a realização da perícia médica previamente à citação da 

Procuradoria Federal Especializada. Assim sendo, nomeio como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC), conforme a agenda 

disponibilizada perante este juízo, no dia 11 de julho de 2018, às 14h00min. 

Intime-se a parte autora, no endereço constante nos autos, para se 

apresentar para a perícia na data designada, cientificando-a que deverá 

portando todos os seus exames. Arbitro para pagamento dos honorários 

periciais o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), o que faço com 

fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, 

atenta ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, 

aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em 

razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 

onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados, bem como levando-se em consideração a distância do local 

para realização dos trabalhos. O respectivo laudo deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou 

exame médico encimado. Com a juntada do laudo médico pericial, cite-se o 

réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código 

de Processo Civil, para que responda a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser. Ainda, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na 

espécie a intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e 

intimação da parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos 

termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. Passo a formular os 

quesitos do Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a 

atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de 

instrução da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 
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(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Superado o prazo ventilado, 

CERTIFIQUE-SE. Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

impugnar, no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 29 de maio de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001150-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES DE ARRUDA LENDENGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001150-59.2018.8.11.0010. AUTOR: 

MARIA RODRIGUES DE ARRUDA LENDENGUES RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 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 Processual Civil. 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. Desde já, defiro o 

pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do Art. 

98 do CPC. Visando maior celeridade ao deslinde da demanda, entendo 

ser favorável a realização da perícia médica previamente à citação da 

Procuradoria Federal Especializada. Assim sendo, nomeio como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC), conforme a agenda 

disponibilizada perante este juízo, no dia 11 de julho de 2018, às 14h00min. 

Intime-se a parte autora, no endereço constante nos autos, para se 

apresentar para a perícia na data designada, cientificando-a que deverá 

portando todos os seus exames. Arbitro para pagamento dos honorários 

periciais o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), o que faço com 

fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, 

atenta ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, 

aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em 

razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 

onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados, bem como levando-se em consideração a distância do local 

para realização dos trabalhos. O respectivo laudo deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou 

exame médico encimado. Com a juntada do laudo médico pericial, cite-se o 

réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código 

de Processo Civil, para que responda a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser. Ainda, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na 

espécie a intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e 

intimação da parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos 

termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. Passo a formular os 

quesitos do Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a 

atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de 

instrução da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Superado o prazo ventilado, 

CERTIFIQUE-SE. Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

impugnar, no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 29 de maio de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001160-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURDES DE LIMA FERBONIO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001160-06.2018.8.11.0010. AUTOR: 

MARIA LOURDES DE LIMA FERBONIO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULAÇÃO DE 

DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

proposta por MARIA DE LOURDES DE LIMA DA SILVA contra o ESTADO 

DE MATO GROSSO, ambos qualificados na peça de ingresso. Conforme 

art. 2º da Lei nº 12.153/09, ao Juizado Especial da Fazenda Pública 

compete “processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos”, tal competência, segundo prevê o §4º, 

do Art. 2°, da mesma Lei, é absoluta onde estiver instalado o Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Assim, tratando-se de competência absoluta, 

como acima já mencionado, passível de ser declarada de ofício pelo Juiz. 

Portanto, considerando que a presente ação foi proposta em desfavor do 

Estado de Mato Grosso, tem-se que a competência para o seu 

processamento é do Juizado da Fazenda Pública de Jaciara. Ante o 

exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para apreciar a presente 

demanda, determinando a remessa destes autos ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Jaciara. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 29 

de maio de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 85719 Nr: 5013-11.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC LTDA, 

MOACIR LUIZ GIACOMELLI, NILSO JOÃO GIACOMELLI, MARIA 

FAGANELLO GIACOMELLI, ROBERTO RIBEIRO E SILVA, ROSANGELA 
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ZANDONA GIACOMELLI, MORGANA GIACOMELLI, MARIANE GIACOMELLI, 

ANGELA DE FÁTIMA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, NAOR DE MELO FRANCO - OAB:19243/O, 

Sebastião Monteiro da Costa Junior - OAB:7187 OAB/MT

 CERTIFICO E DOU FÉQUE, nesta data em cumprimento ao determinado no 

r. despacho de Ref. 33, abro vistas ao Administrador Judicial para que, 

menifeste-se nos autos, em 05(cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 82581 Nr: 3504-45.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA & CIA LTDA ME, PEDRO DA 

SILVA, JELSEI TEREZINHA LANGNER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico e dou fé que, nesta data promovo a INTIMAÇÃO da Parte Autora , 

para, que no prazo legal, manifeste-se acerca do Mandado de Intimação e 

Certidão de ref. 37.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55607 Nr: 128-22.2014.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinéa Pereira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº 128-22.2014.811.0010

Código 55607

Requerente: Lucinéa Pereira Barbosa

 Requerido: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de fls. 137/139 determinou a intimação das partes 

para apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e 

demais documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, o 

que foi cumprido apenas pela requerente, conforme se vê às fls. 140/144.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 151/179, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intime-se novamente o requerido para ATENDER o despacho 

de fls. 137/139, no prazo de 30 (trinta) dias podendo, para tanto, juntar 

quaisquer documentos complementares nos pareceres técnicos contábeis 

mencionados na referida decisão, bem como, em igual prazo, 

manifestar-se sobre a petição e documentos às fls. 140/144.

Nada postulado, certifique-se.

Após, certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos para ulterior 

deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 22 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56476 Nr: 858-33.2014.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSLENE AMARO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº 858-33.2014.811.0010

Código 56476

Requerente: Juslene Amaro dos Santos

Requerido: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de fls. 156/158 determinou a intimação das partes 

para apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e 

demais documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, o 

que foi cumprido apenas pela requerente, conforme se vê às fls. 159/163.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 165/193, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intime-se novamente o requerido para ATENDER o despacho 

de fls. 156/158, no prazo de 30 (trinta) dias podendo, para tanto, juntar 

quaisquer documentos complementares nos pareceres técnicos contábeis 

mencionados na referida decisão, bem como, em igual prazo, 

manifestar-se sobre a petição e documentos às fls. 159/163.

Nada postulado, certifique-se.

Após, certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos para ulterior 

deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 22 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56782 Nr: 1137-19.2014.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR HOENNICKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº 1137-19.2014.811.0010

Código 56782

Requerente: Osmar Hoennicke

Requerido: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de fls. 103/105 determinou a intimação das partes 

para apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e 

demais documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, o 

que foi cumprido apenas pelo requerente, conforme se vê às fls. 108/115.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 117/145, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intime-se novamente o requerido para ATENDER o despacho 

de fls. 103/105, no prazo de 30 (trinta) dias podendo, para tanto, juntar 

quaisquer documentos complementares nos pareceres técnicos contábeis 
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mencionados na referida decisão, bem como, em igual prazo, 

manifestar-se sobre a petição e documentos às fls. 108/115.

Nada postulado, certifique-se.

Após, certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos para ulterior 

deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 22 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56629 Nr: 1001-22.2014.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENI FERREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº 1001-22.2014.811.0010

Código 56629

Requerente: Roseni Ferreira Nunes

Requerido: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de fls. 160/162 determinou a intimação das partes 

para apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e 

demais documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, o 

que foi cumprido apenas pela requerente, conforme se vê às fls. 163/167.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 169/197, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intime-se novamente o requerido para ATENDER o despacho 

de fls. 160/162, no prazo de 30 (trinta) dias podendo, para tanto, juntar 

quaisquer documentos complementares nos pareceres técnicos contábeis 

mencionados na referida decisão, bem como, em igual prazo, 

manifestar-se sobre a petição e documentos às fls. 163/167.

Nada postulado, certifique-se.

Após, certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos para ulterior 

deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 22 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56675 Nr: 1039-34.2014.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARGARETI MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº 1039-34.2014.811.0010

Código 56675

Requerente: Luzia Margareti Moreira

Requerido: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de fls. 145/147 determinou a intimação das partes 

para apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e 

demais documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, o 

que foi cumprido apenas pela requerente, conforme se vê às fls. 150/158.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 165/193, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intime-se novamente o requerido para ATENDER o despacho 

de fls. 145/147, no prazo de 30 (trinta) dias podendo, para tanto, juntar 

quaisquer documentos complementares nos pareceres técnicos contábeis 

mencionados na referida decisão, bem como, em igual prazo, 

manifestar-se sobre a petição e documentos às fls. 150/158.

Nada postulado, certifique-se.

Após, certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos para ulterior 

deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 22 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55755 Nr: 266-86.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA PEREIRA VIANA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº 266-86.2014.811.0010

Código 55755

Requerente: Nilza Pereira Viana de Lima

Requerido: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de fls. 156/158 determinou a intimação das partes 

para apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e 

demais documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, o 

que foi cumprido apenas pela requerente, conforme se vê às fls. 161/169.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 177/205, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intime-se novamente o requerido para ATENDER o despacho 

de fls. 156/158, no prazo de 30 (trinta) dias podendo, para tanto, juntar 

quaisquer documentos complementares nos pareceres técnicos contábeis 

mencionados na referida decisão, bem como, em igual prazo, 

manifestar-se sobre a petição e documentos às fls. 161/169.

Nada postulado, certifique-se.

Após, certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos para ulterior 

deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 22 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56587 Nr: 960-55.2014.811.0010

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

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

 PARTE AUTORA: MARIA JUSTINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº 960-55.2014.811.0010

Código 56587

Requerente: Maria Justina

Requerido: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de fls. 97/99 determinou a intimação das partes para 

apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e demais 

documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, o que foi 

cumprido apenas pela requerente, conforme se vê às fls. 100/117.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 124/152, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intime-se novamente o requerido para ATENDER o despacho 

de fls. 97/99, no prazo de 30 (trinta) dias podendo, para tanto, juntar 

quaisquer documentos complementares nos pareceres técnicos contábeis 

mencionados na referida decisão, bem como, em igual prazo, 

manifestar-se sobre a petição e documentos às fls. 100/117.

Nada postulado, certifique-se.

Após, certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos para ulterior 

deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 22 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56580 Nr: 953-63.2014.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS ADRIANO GOMES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:4.096-E

 Processo nº 953-63.2014.811.0010

Código 56580

Requerente: Marcus Adriano Gomes Machado

Requerido: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de fls. 130/132 determinou a intimação das partes 

para apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e 

demais documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, o 

que foi cumprido apenas pelo requerente, conforme se vê às fls.133/140.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 147/160, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intime-se novamente o requerido para ATENDER o despacho 

de fls. 130/132, no prazo de 30 (trinta) dias podendo, para tanto, juntar 

quaisquer documentos complementares nos pareceres técnicos contábeis 

mencionados na referida decisão, bem como, em igual prazo, 

manifestar-se sobre a petição e documentos às fls. 147/160.

Nada postulado, certifique-se.

Após, certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos para ulterior 

deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 22 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55615 Nr: 135-14.2014.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº 135-14.2014.811.0010

Código 55615

Requerente: Luciana Luiz dos Santos

Requerido: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de fls. 100/102 determinou a intimação das partes 

para apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e 

demais documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, o 

que foi cumprido apenas pela requerente, conforme se vê às fls. 103/110.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 113/126, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intime-se novamente o requerido para ATENDER o despacho 

de fls. 100/102, no prazo de 30 (trinta) dias podendo, para tanto, juntar 

quaisquer documentos complementares nos pareceres técnicos contábeis 

mencionados na referida decisão, bem como, em igual prazo, 

manifestar-se sobre a petição e documentos às fls. 103/110.

Nada postulado, certifique-se.

Após, certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos para ulterior 

deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 22 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56468 Nr: 850-56.2014.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÂNGELA SANTOS AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº 850-56.2014.811.0010

Código 56468

Requerente: Rosângela Santos Aquino

Requerido: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 335 de 685



O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de fls. 148/150 determinou a intimação das partes 

para apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e 

demais documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, o 

que foi cumprido apenas pela requerente, conforme se vê às fls. 153/161.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 168/196, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intime-se novamente o requerido para ATENDER o despacho 

de fls. 148/150, no prazo de 30 (trinta) dias podendo, para tanto, juntar 

quaisquer documentos complementares nos pareceres técnicos contábeis 

mencionados na referida decisão, bem como, em igual prazo, 

manifestar-se sobre a petição e documentos às fls. 153/161.

Nada postulado, certifique-se.

Após, certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos para ulterior 

deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 22 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56553 Nr: 929-35.2014.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Aparecida Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº 929-35.2014.811.0010

Código 56553

Requerente: Sandra Aparecida Lima

Requerido: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de fls. 155/156 determinou a intimação das partes 

para apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e 

demais documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, o 

que foi cumprido apenas pela requerente, conforme se vê às fls. 157/161.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 163/191, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intime-se novamente o requerido para ATENDER o despacho 

de fls. 155/156, no prazo de 30 (trinta) dias podendo, para tanto, juntar 

quaisquer documentos complementares nos pareceres técnicos contábeis 

mencionados na referida decisão, bem como, em igual prazo, 

manifestar-se sobre a petição e documentos às fls. 157/161.

Nada postulado, certifique-se.

Após, certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos para ulterior 

deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 22 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56673 Nr: 1037-64.2014.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº 1037-64.2014.811.0010

Código 56673

Requerente: Valmir Viera dos Santos

Requerido: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de fls. 103/105 determinou a intimação das partes 

para apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e 

demais documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, o 

que foi cumprido apenas pelo requerente, conforme se vê às fls. 106/107.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 114/127, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intime-se novamente o requerido para ATENDER o despacho 

de fls. 103/105, no prazo de 30 (trinta) dias podendo, para tanto, juntar 

quaisquer documentos complementares nos pareceres técnicos contábeis 

mencionados na referida decisão, bem como, em igual prazo, 

manifestar-se sobre a petição e documentos às fls. 106/107.

Nada postulado, certifique-se.

Após, certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos para ulterior 

deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 22 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56574 Nr: 947-56.2014.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº 947-56.2014.811.0010

Código 56574

Requerente: Maria Madalena Alves

 Requerido: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de fls. 125/127 determinou a intimação das partes 

para apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e 

demais documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, o 

que foi cumprido apenas pela requerente, conforme se vê às fls. 128/135.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 138/165, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.
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Assim sendo, intime-se novamente o requerido para ATENDER o despacho 

de fls. 125/127, no prazo de 30 (trinta) dias podendo, para tanto, juntar 

quaisquer documentos complementares nos pareceres técnicos contábeis 

mencionados na referida decisão, bem como, em igual prazo, 

manifestar-se sobre a petição e documentos às fls. 128/135.

Nada postulado, certifique-se.

Após, certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos para ulterior 

deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 22 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 16077 Nr: 567-48.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OROS - ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO SANTANA 

- OAB:8.879-A, Euricles Mario da Silva Júnior - OAB:11.965, RICARDO 

JOÃO ZANATA - OAB:8360, TAILISE MANIA LORDANI - 

OAB:10285/MT, TAKAYOSHI KATAGIRI - OAB:4178/MT

 Processo: 567-48.2005.811.0010

 Código 16077

 VISTOS ETC,

Ante o contido no requerimento de fls. 4076/4077, realizei consulta ao 

Sistema RENAJUD e procedi a restrição acerca da transferência de 01 

(um) veículo em nome do executado IDEP – Instituto de Desenvolvimento 

de Programas, conforme espelho anexo.

 Os demais pedidos formulados pela exequente já foram todos 

devidamente cumpridos nos autos.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 23 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 19267 Nr: 754-22.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCO-PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONETH APARECIDA PIOTTO FONTANA, 

MARCELO FERNANDO FONTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Processo nº 754-22.2006.811.0010

Código nº 19267

VISTOS ETC,

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, apresentar o 

cálculo atualizado do débito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 23 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 964 Nr: 105-72.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAI MAGGI SCHEFFER, MARILENE TRENTO SCHEFFER, 

ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, FERNANDO MAGGI SCHEFFER, SOLANGE 

MODOLON SCHEFFER, LUCIMAR SANTOS MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER, VILMAR LUIZ CADONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B/MT, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11.004-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A

 Processo nº. 105-72.1997.811.0010

Código 964

Exequente: Eraí Maggi Scheffer e Outros

Executados: Comercial Agropecuária Santa Rosa Ltda e Outros

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fls. 124.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixas na distribuição, 

pelo prazo postulado pelos exeqüentes.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 23 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26814 Nr: 288-23.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON MILITÃO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação aos 

advogados da parte Exequente via DJE, para no prazo de 10(dez)dias, 

manifestarem-se e requerer o que entender de direito. É o que cumpre-me 

certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56572 Nr: 945-86.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MARÇAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº 945-86.2014.811.0010

Código 56572

Requerente: Mario Marçal

 Requerido: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de 156/158 determinou a intimação das partes para 

apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e demais 

documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, ordem 

judicial não cumprida pelos demandantes.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 163/191, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intimem-se novamente às partes, iniciando-se pelo autor 

para ATENDER o despacho de fls. 156/158, no prazo de 30 (trinta) dias 

podendo, para tanto, juntar quaisquer documentos complementares nos 

pareceres técnicos contábeis mencionados na referida decisão.

Escoado o prazo e nada postulado pelas partes, certifique-se.
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Após, conclusos para ulterior deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 24 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56541 Nr: 917-21.2014.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY BRAGA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº 917-21.2014.811.0010

Código 56541

Requerente: Marly Braga Siqueira

Requerido: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de 119/121 determinou a intimação das partes para 

apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e demais 

documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, ordem 

judicial não cumprida pelos demandantes.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 128/156, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intimem-se novamente às partes, iniciando-se pela autora 

para ATENDER o despacho de fls. 119/121, no prazo de 30 (trinta) dias 

podendo, para tanto, juntar quaisquer documentos complementares nos 

pareceres técnicos contábeis mencionados na referida decisão.

Escoado o prazo e nada postulado pelas partes, certifique-se.

Após, conclusos para ulterior deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 24 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34112 Nr: 1669-32.2010.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSC, AFCN, BVGN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT, ISABELLA ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:16179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado da Inventariante via DJE, para no prazo de 05(cinco) dias 

manifestar-se, requerendo o que endender de direito, nos termos da 

decisão de fls. 200/200 versos. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47522 Nr: 2721-29.2011.811.0010

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON RODRIGUES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, ANDREA TATTINI ROSA - OAB:210738/SP, PEDRO 

ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado da parte Requerente via DJE, para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca das informações acostadas aos autos às fls. 94/95. 

É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 3773 Nr: 1-08.1989.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR JOSÉ MORANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR JOSÉ MORANDINI - 

OAB:3591-A/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado da parte Exequente via DJE, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca da Certidão exarada pelo Senhor Meirinho à fl. 212 versos, bem 

como, do Auto de Penhora, Depósito e Avaliação de fls. 213/213 versos. É 

o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58607 Nr: 2489-12.2014.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DE SOUZA CELESTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FPE QUE, a Constestação acostada às fls. 46/63, foi 

protocolada no prazo legal. Assim, impulsiono o feito para, intimimar o 

advogado da parte Autora via DJE, para impugnar a contestação. É o que 

cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55322 Nr: 3726-18.2013.811.0010

 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: VALDETE DIAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT, Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:0000

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado da parte Autora, para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

retorno dos autos da 2ª Instância e requerer o que entender de direito. É o 

que cumpre-me certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 22102 Nr: 907-21.2007.811.0010

 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: JOBER SEIDENFUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO SUL 

DE MATO GROSSO-SICREDI RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT, FABIANO MAGALHÃES FERRARI - OAB:3485/TO, 
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IVANILDO JOSÉ FERREIRA - OAB:8213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação dos 

advogados das partes, para, no prazo legal, manifestarem-se acerca do 

retorno dos autos da 2ª Instância e requerer o que entender de direito. É o 

que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56951 Nr: 1269-76.2014.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DE SOUSA, LEIDIANE FERREIRA DA 

SILVA, JEOVÁ FIRMINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANGELISTA FIRMINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:15414

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado da parte Requerida via DJE, para no prazo de 10(dez) dias, 

manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª Instância, bem como, 

requerer o que de direito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45012 Nr: 2803-94.2010.811.0010

 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: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARBEL CARLONI SALZEDAS - 

OAB:213865/SP, MURILO DE OLIVEIRA FILHO - OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Certifico e dou fé que faço intimação da parte autora para que esta 

realize o pagamento de diligência do mandado de averbação definitiva de 

registro de servidão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56543 Nr: 919-88.2014.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA FAURO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº 919-88.2014.811.0010

Código 56543

Requerente: Vania Fauro de Araujo

Requerido: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

Inicialmente, atente-se a Sr.ª Gestora acerca da disposição contida no item 

nº 2.3.8, da C.N.G.C., “nenhum processo deverá exceder a quantidade de 

200 (duzentas) folhas em cada um de seus volumes...”, providenciando, 

assim, a imediata abertura do 2º Volume destes autos, a partir da fl. 201.

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de 102/104 determinou a intimação das partes para 

apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e demais 

documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, ordem 

judicial não cumprida pelos demandantes.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 111/124, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intimem-se novamente às partes, iniciando-se pela autora 

para ATENDER o despacho de fls. 102/104, no prazo de 30 (trinta) dias 

podendo, para tanto, juntar quaisquer documentos complementares nos 

pareceres técnicos contábeis mencionados na referida decisão.

Escoado o prazo e nada postulado pelas partes, certifique-se.

Após, conclusos para ulterior deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 24 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56583 Nr: 956-18.2014.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIA LINDALVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº 956-18.2014.811.0010

Código 56583

Requerente: Antônia Lindalva de Oliveira

Requerido: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de fls. 139/141 determinou a intimação das partes 

para apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e 

demais documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, o 

que foi cumprido apenas pela requerente, conforme se vê às fls. 142/146.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 153/166, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intime-se novamente o requerido para ATENDER o despacho 

de fls. 139/141, no prazo de 30 (trinta) dias podendo, para tanto, juntar 

quaisquer documentos complementares nos pareceres técnicos contábeis 

mencionados na referida decisão, bem como, em igual prazo, 

manifestar-se sobre a petição e documentos às fls. 142/146.

Nada postulado, certifique-se.

Após, certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos para ulterior 

deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 22 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45176 Nr: 29-57.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DALEFFE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO MORENO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:14396-A/MT

 Processo nº. 29-57.2011.811.0010
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Código 45176

Exequente: José Eduardo Rodrigues Daleffe

Executado: Antonio Francisco Moreno Fernandes

VISTOS ETC,

Ao executado foi concedida a gratuidade da justiça no julgamento do 

Recurso de Agravo de Instrumento n° 1002016-34.2017.8111.0000, 

conforme o v. acórdão de fl. 216/216-v°.

Com efeito, à luz do art. 98, §3°, do Código de Processo Civil, a suspensão 

da execução da verba honorária é medida que se impõe na espécie, 

verbis:

“Art. Caput (...).

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário.”

O fato de o executado possuir em seu nome patrimônio consistente em 2 

(dois) veículos e 1 (uma) motocicleta de ano/fabricação 1996, 2008 e 2000 

respectivamente, não comprova exaustivamente sua alteração econômica 

a permitir o prosseguimento da execução e, via de conseqüência, o 

acolhimento dos pedidos formulados pelo exequente às fls. 220/221.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA - APONTAMENTO DE BENS NO NOME DO BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS 

PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS - BENEFÍCIO DEFERIDO 

PELO JUIZ SINGULAR - APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 

2º, DA LEI Nº 1.060/50 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. O 

conceito de necessitado está presente no parágrafo único do art. 2º, da 

Lei nº. 1.060/50. Não importa se o requerente possui patrimônio, 

rendimentos, ou está na absoluta miséria, para que seja beneficiário da 

justiça gratuita. (..)”. (Ap 13445/2011, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/09/2011, Publicado no DJE 27/09/2011)

Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de fls. 220/221, bem como, 

determino a remessa dos autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 23 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 92477 Nr: 2885-57.2017.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindalva Costa Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Faustino Marsa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA DE CAMPOS LUNA - 

OAB:12418

 Diante disso JULGO PROCEDENTE o presente pedido, e 

consequentemente, decreto a interdição de SILVIO FAUSTINO MARSA, 

qualificado nos autos, declarando-o relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, II do Código Civil 

e, de acordo com o artigo 1.775, “caput”, do mesmo dispositivo legal, 

nomeio-lhe Curadora na pessoa de sua esposa, a Sra. LINDAURA COSTA 

ALVES, igualmente qualificada nos autos, para representar o interditando 

em todos os atos da sua vida civil. Expeça-se mandado de inscrição no 

Registro Civil, na forma do artigo 775, §3°, do Novo Código de Processo 

Civil e 9º, III do Código Civil, e publique-se pela imprensa local e pelo órgão 

oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do 

edital os nomes do interditando e da curadora e a causa da interdição. 

Sem custas e honorários advocatícios, face a gratuidade judicial. Nos 

termos do art. 22, §1º do Estatuto da Ordem dos Advogados, arbitro em 

favor da curadora especial, Dra. Márcia de Campos Luna 01 (uma) URH 

como honorários advocatícios que deverão ser custeados pelo Estado de 

Mato Grosso, mediante certidão de cobrança a requerimento da 

interessada.Expeça-se certidão de cobrança na importância de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) em favor do perito nomeado por este Juízo a ser 

pago pelo Estado de Mato Grosso, intimando-se o perito desta decisão 

face a contradição em atribuir o ônus a Justiça Federal.P.R.I.Após o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedam-se às anotações de estilo e 

arquivem-se.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 81316 Nr: 2631-21.2016.811.0018

 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: Leivi Pereira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE em todos os seus termos a 

presente ação, extinguindo o feito na forma do art. 487, I do NCPC, com 

julgamento de mérito, ante a falta de provas da condição de segurado 

especial.Isento o Autor quanto ao pagamento das custas processuais e 

honorários.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104139 Nr: 46-25.2018.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Realsi Roberto Citadella - 

OAB:47925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 77079 Nr: 736-25.2016.811.0018

 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: Eduardo Gomes Azoia
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.Custas 

remanescentes pelo autor.Incabível a condenação em honorários 

advocatícios em prol do Ministério Público, conforme reiterada 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do 

Superior Tribunal de Justiça. P.R.I.Com o transito em julgado, arquive-se 

com as baixas e cautelas necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78626 Nr: 1403-11.2016.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José das Graças Vinhal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora on line e pesquisa no Bacenjud requerida 

pela Fazenda Pública Estadual, nos autos da ação de execução fiscal 

promovida contra José das Graças Vinhal.

O executado devidamente citado (fl. 23), nada requereu.

O exequente, por sua vez, requereu a penhora on-line e via Bacenjud, 

para penhora de valores e ou bens dos executados.

Envolvendo o processo de execução interesse público e constatada a 

frustração na localização de bens do devedor, a penhora on line é 

necessária para a satisfação do crédito público, conforme dispõe o artigo 

854 do Código de Processo Civil:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução.

“EXECUÇÃO - PENHORA `ON LINE` - ADMISSIBILIDADE”.

A penhora `on line`, limitada ao valor do crédito exequendo, é medida 

eficaz que encontra fundamento básico no poder geral de cautela do juiz, 

podendo ser deferida para prevenir lesão grave e de difícil reparação.”(AI 

860.736-00/3 - 11ª Câm. - Rel. Juiz ARTUR MARQUES - J. 9.8.2004)”.

Posto isto, defiro a penhora on line requerida às fls. 26 até o limite do 

crédito – R$ 169.252,90 (cento e sessenta e nove mil, duzentos e 

cinquenta e dois reais noventa centavos) depositado em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras em nome do executado: José das Graças 

Vinhal sob o CPF nº 170.276.916-04.

Em relação ao pedido de penhora via RENAJUD, tenho que este é um 

sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), interligando o Judiciário ao Departamento 

Nacional de Trânsito (Denatran).

Tal 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.

Registre-se que o sistema foi criado para agilizar a consulta e o 

cumprimento de ordens judiciais de restrições em veículos, e não, por 

óbvio, para substituir atuação do exequente, perante o DETRAN, tendente 

à localização de veículos em nome do executado passíveis de penhora.

Tal diligência evidentemente incumbe ao credor, o qual, no presente caso, 

sequer demonstrou ter esgotado todas as suas possibilidades em relação 

a tal desiderato.

Nesse sentido, se extraem os seguintes precedentes:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 185-A DO CTN. 

INDEFERIMENTO. ANÁLISE RAZOÁVEL DO ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO 

DE OFÍCIOS AOS REGISTROS PÚBLICOS DO DOMICÍLIO DOS 

EXECUTADOS PELA EXEQUENTE. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. 

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que os requisitos exigidos para a decretação da 

indisponibilidade de bens e direitos prevista pelo art. 185-A do CTN são: 1) 

a citação do devedor tributário; 2) a inexistência de pagamento ou 

apresentação de bens à penhora no prazo legal; e 3) a não localização de 

bens penhoráveis após esgotamento das diligências realizadas pela 

Fazenda, sendo que tal esgotamento consiste no pedido de acionamento 

do BACENJUD e consequente determinação de bloqueio pelo magistrado e 

na expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e 

ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou 

DETRAN. 2. Na hipótese, houve citação da parte executada, que deixou de 

pagar ou indicar bens passíveis de penhora; 3. Todavia, o requisito de 

esgotamento das diligências pela exequente em busca de bens do 

devedor não foi preenchido, posto que, embora o bloqueio de valores em 

nome da parte executada, via BACENJUD, tenha sido efetuado pelo Juízo 

a quo e restado infrutífero e não tenham sido encontrados veículos de 

propriedade das devedoras, mediante a utilização do sistema RENAJUD, a 

Fazenda não promoveu a consulta aos registros públicos do domicílio das 

executadas. 4. Portanto, as razões expostas no presente agravo interno 

não são suficientes ao juízo positivo de retratação, pois não trouxeram 

qualquer alegação capaz de alterar a conclusão exposta na decisão 

agravada. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Processo 

00154901620134020000; 3ª Turma Especializada; Julgamento 26/01/2016; 

Relator Guilherme Bollorini Pereira).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO DO EXECUTADO. ÔNUS DO CREDOR. 

Descabido o pedido do exequente de utilização do sistema RENAJUD com 

finalidade de localização de veículos em nome da executada, pois tal 

providência incumbe ao próprio credor. DECISÃO AO QUE SE MANTÉM 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE 

ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE ALTERAR A CONVICÇÃO ANTES 

FIRMADA. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME. 

(Agravo Nº 70063145346, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 19/03/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. LOCALIZAÇÃO DO 

ENDEREÇO DA PARTE RÉ. BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

DESPROVIDO. - Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de 

atribuição de efeito suspensivo ativo, alvejando decisão que, nos autos de 

ação monitória, indeferiu o requerimento formulado pela ora agravante no 

sentido de pesquisa do endereço da parte ré, por meio dos Sistemas 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. - À luz das informações obtidas no sítio 

eletrônico do Banco Central do Brasil, no sentido de que "O Bacen Jud 2.0 

é um instrumento de comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e 

instituições financeiras bancárias, com intermediação, gestão técnica e 

serviço de suporte a cargo do Banco Central. Por meio dele, os 

magistrados protocolizam ordens judiciais de requisição de informações, 

bloqueio, desbloqueio e transferência de valores bloqueados, que serão 

transmitidas às instituições bancárias para cumprimento e resposta", é de 

todo recomendável a manutenção da decisão agravada na parte em que 

não permitiu a utilização do BACENJUD para localização do endereço da 

parte ré. - O RENAJUD é ferramenta utilizada junto ao DETRAN, na busca 

de eventuais bens móveis cadastrados em tal instituição e de propriedade 

do executado, razão pela qual também não se afigura razoável a reforma 

do decisum recorrido nesse ponto. - Em relação ao indeferimento na 

utilização do sistema INFOJUD, diante do posicionamento que a 

jurisprudência desta Egrégia Corte Regional vem adotando a respeito do 

tema, no sentido de que "a utilização do sistema INFOJUD deve ser 

permitida apenas em caráter excepcional, quando esgotados os meios 

disponíveis para localização de bens do devedor" (vide, 1 por exemplo, 

julgado proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 

2013.02.01.003371-5, relatoria dessa Desembargadora, à unanimidade de 

votos, publicado no E-DJF2R de 09/07/2013), não merece acolhida a 

argumentação apresentada pela agravante, devendo também, quanto a 

este aspecto, ser mantida a decisão do Julgador de primeira instância. - "A 

realização das diligências necessárias a fim de esgotar todos os meios 

possíveis para a busca do endereço dos Réus cabe à Autora. Desta 

forma, não se justifica o deferimento, pelo Juiz, da consulta aos sistemas 

BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, CESAN e SIEL, para obtenção de tal 

endereço" (Agravo de Instrumento n.º 201302010186982, Rel. 

Desembargador Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Oitava Turma 

Especializada, à unanimidade de votos, publicado no E-DJF2R de 

03/12/2014). - Recurso desprovido. (Processo AG 
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00017759620164020000; 8ª Turma Especializada; Julgamento 08/06/2016; 

Relator: Vera Lúcia Lima).

 Portanto, para a providência do pedido ora formulado, determino a 

intimação do exequente para manifestar-se, indicando veículos que 

possam ser restringidos via sistema RENAJUD, uma vez que é 

incumbência do exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao 

DETRAN-NET.

INDEFIRO a quebra de sigilo de dados dos executados junto ao INFOJUD, 

eis que o exequente não comprovou que empreendeu diligências na 

localização de bens.

Outrossim, uma vez efetivada com sucesso a penhora pelo BACENJUD, 

certifique-se e dê-se vista a parte executada para que, no prazo legal e 

querendo, ofereça embargos.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79033 Nr: 1564-21.2016.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Teixeira da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora on line e pesquisa no Bacenjud requerida 

pela Fazenda Pública Estadual, nos autos da ação de execução fiscal 

promovida contra Marcio Teixeira da Fonseca.

O executado devidamente citado (fl. 24), nada requereu.

O exequente, por sua vez, requereu a penhora on-line e via Bacenjud, 

para penhora de valores e ou bens dos executados.

Envolvendo o processo de execução interesse público e constatada a 

frustração na localização de bens do devedor, a penhora on line é 

necessária para a satisfação do crédito público, conforme dispõe o artigo 

854 do Código de Processo Civil:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução.

“EXECUÇÃO - PENHORA `ON LINE` - ADMISSIBILIDADE”.

A penhora `on line`, limitada ao valor do crédito exequendo, é medida 

eficaz que encontra fundamento básico no poder geral de cautela do juiz, 

podendo ser deferida para prevenir lesão grave e de difícil reparação.”(AI 

860.736-00/3 - 11ª Câm. - Rel. Juiz ARTUR MARQUES - J. 9.8.2004)”.

Posto isto, defiro a penhora on line requerida às fls. 26 até o limite do 

crédito – R$ 13.491,19 (treze mil, quatrocentos e noventa e um reais e 

dezenove centavos) depositado em contas bancárias e/ou aplicações 

financeiras em nome do executado: Marcio Teixeira da Fonseca sob o CPF 

nº 715.420.355-20.

Em relação ao pedido de penhora via RENAJUD, tenho que este é um 

sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), interligando o Judiciário ao Departamento 

Nacional de Trânsito (Denatran).

Tal 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.

Registre-se que o sistema foi criado para agilizar a consulta e o 

cumprimento de ordens judiciais de restrições em veículos, e não, por 

óbvio, para substituir atuação do exequente, perante o DETRAN, tendente 

à localização de veículos em nome do executado passíveis de penhora.

Tal diligência evidentemente incumbe ao credor, o qual, no presente caso, 

sequer demonstrou ter esgotado todas as suas possibilidades em relação 

a tal desiderato.

Nesse sentido, se extraem os seguintes precedentes:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 185-A DO CTN. 

INDEFERIMENTO. ANÁLISE RAZOÁVEL DO ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO 

DE OFÍCIOS AOS REGISTROS PÚBLICOS DO DOMICÍLIO DOS 

EXECUTADOS PELA EXEQUENTE. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. 

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que os requisitos exigidos para a decretação da 

indisponibilidade de bens e direitos prevista pelo art. 185-A do CTN são: 1) 

a citação do devedor tributário; 2) a inexistência de pagamento ou 

apresentação de bens à penhora no prazo legal; e 3) a não localização de 

bens penhoráveis após esgotamento das diligências realizadas pela 

Fazenda, sendo que tal esgotamento consiste no pedido de acionamento 

do BACENJUD e consequente determinação de bloqueio pelo magistrado e 

na expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e 

ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou 

DETRAN. 2. Na hipótese, houve citação da parte executada, que deixou de 

pagar ou indicar bens passíveis de penhora; 3. Todavia, o requisito de 

esgotamento das diligências pela exequente em busca de bens do 

devedor não foi preenchido, posto que, embora o bloqueio de valores em 

nome da parte executada, via BACENJUD, tenha sido efetuado pelo Juízo 

a quo e restado infrutífero e não tenham sido encontrados veículos de 

propriedade das devedoras, mediante a utilização do sistema RENAJUD, a 

Fazenda não promoveu a consulta aos registros públicos do domicílio das 

executadas. 4. Portanto, as razões expostas no presente agravo interno 

não são suficientes ao juízo positivo de retratação, pois não trouxeram 

qualquer alegação capaz de alterar a conclusão exposta na decisão 

agravada. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Processo 

00154901620134020000; 3ª Turma Especializada; Julgamento 26/01/2016; 

Relator Guilherme Bollorini Pereira).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO DO EXECUTADO. ÔNUS DO CREDOR. 

Descabido o pedido do exequente de utilização do sistema RENAJUD com 

finalidade de localização de veículos em nome da executada, pois tal 

providência incumbe ao próprio credor. DECISÃO AO QUE SE MANTÉM 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE 

ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE ALTERAR A CONVICÇÃO ANTES 

FIRMADA. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME. 

(Agravo Nº 70063145346, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 19/03/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. LOCALIZAÇÃO DO 

ENDEREÇO DA PARTE RÉ. BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

DESPROVIDO. - Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de 

atribuição de efeito suspensivo ativo, alvejando decisão que, nos autos de 

ação monitória, indeferiu o requerimento formulado pela ora agravante no 

sentido de pesquisa do endereço da parte ré, por meio dos Sistemas 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. - À luz das informações obtidas no sítio 

eletrônico do Banco Central do Brasil, no sentido de que "O Bacen Jud 2.0 

é um instrumento de comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e 

instituições financeiras bancárias, com intermediação, gestão técnica e 

serviço de suporte a cargo do Banco Central. Por meio dele, os 

magistrados protocolizam ordens judiciais de requisição de informações, 

bloqueio, desbloqueio e transferência de valores bloqueados, que serão 

transmitidas às instituições bancárias para cumprimento e resposta", é de 

todo recomendável a manutenção da decisão agravada na parte em que 

não permitiu a utilização do BACENJUD para localização do endereço da 

parte ré. - O RENAJUD é ferramenta utilizada junto ao DETRAN, na busca 

de eventuais bens móveis cadastrados em tal instituição e de propriedade 

do executado, razão pela qual também não se afigura razoável a reforma 

do decisum recorrido nesse ponto. - Em relação ao indeferimento na 

utilização do sistema INFOJUD, diante do posicionamento que a 

jurisprudência desta Egrégia Corte Regional vem adotando a respeito do 

tema, no sentido de que "a utilização do sistema INFOJUD deve ser 

permitida apenas em caráter excepcional, quando esgotados os meios 

disponíveis para localização de bens do devedor" (vide, 1 por exemplo, 

julgado proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 

2013.02.01.003371-5, relatoria dessa Desembargadora, à unanimidade de 

votos, publicado no E-DJF2R de 09/07/2013), não merece acolhida a 

argumentação apresentada pela agravante, devendo também, quanto a 

este aspecto, ser mantida a decisão do Julgador de primeira instância. - "A 

realização das diligências necessárias a fim de esgotar todos os meios 

possíveis para a busca do endereço dos Réus cabe à Autora. Desta 

forma, não se justifica o deferimento, pelo Juiz, da consulta aos sistemas 

BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, CESAN e SIEL, para obtenção de tal 
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endereço" (Agravo de Instrumento n.º 201302010186982, Rel. 

Desembargador Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Oitava Turma 

Especializada, à unanimidade de votos, publicado no E-DJF2R de 

0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 ) .  -  R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( P r o c e s s o  A G 

00017759620164020000; 8ª Turma Especializada; Julgamento 08/06/2016; 

Relator: Vera Lúcia Lima).

 Portanto, para a providência do pedido ora formulado, determino a 

intimação do exequente para manifestar-se, indicando veículos que 

possam ser restringidos via sistema RENAJUD, uma vez que é 

incumbência do exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao 

DETRAN-NET.

INDEFIRO a quebra de sigilo de dados dos executados junto ao INFOJUD, 

eis que o exequente não comprovou que empreendeu diligências na 

localização de bens.

Outrossim, uma vez efetivada com sucesso a penhora pelo BACENJUD, 

certifique-se e dê-se vista a parte executada para que, no prazo legal e 

querendo, ofereça embargos.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 82502 Nr: 3224-50.2016.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. J. Povoa Serraria-ME, Rivair José Póvoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora on line e pesquisa no Bacenjud requerida 

pela Fazenda Pública Estadual, nos autos da ação de execução fiscal 

promovida contra R. J. Povoa Serraria- ME e Rivair José Povoa.

Os executados devidamente citados (fls. 49), nada requereu.

O exequente, por sua vez, requereu a penhora on-line e via Bacenjud, 

para penhora de valores e ou bens dos executados.

Envolvendo o processo de execução interesse público e constatada a 

frustração na localização de bens do devedor, a penhora on line é 

necessária para a satisfação do crédito público, conforme dispõe o artigo 

854 do Código de Processo Civil:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução.

“EXECUÇÃO - PENHORA `ON LINE` - ADMISSIBILIDADE”.

A penhora `on line`, limitada ao valor do crédito exequendo, é medida 

eficaz que encontra fundamento básico no poder geral de cautela do juiz, 

podendo ser deferida para prevenir lesão grave e de difícil reparação.”(AI 

860.736-00/3 - 11ª Câm. - Rel. Juiz ARTUR MARQUES - J. 9.8.2004)”.

Posto isto, defiro a penhora on line requerida às fls. 54 até o limite do 

crédito – R$ 45.084,99 (quarenta e cinco mil, oitenta e quatro reais e 

noventa e nove centavos) depositado em contas bancárias e/ou 

aplicações financeiras em nome do executado: R. J. Povoa Serraria - ME 

sob o CNPJ nº 00.564.283/0001-02 e Rivair José Povoa sob o CPF nº 

630.965.289-34.

Em relação ao pedido de penhora via RENAJUD, tenho que este é um 

sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), interligando o Judiciário ao Departamento 

Nacional de Trânsito (Denatran).

Tal 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.

Registre-se que o sistema foi criado para agilizar a consulta e o 

cumprimento de ordens judiciais de restrições em veículos, e não, por 

óbvio, para substituir atuação do exequente, perante o DETRAN, tendente 

à localização de veículos em nome do executado passíveis de penhora.

Tal diligência evidentemente incumbe ao credor, o qual, no presente caso, 

sequer demonstrou ter esgotado todas as suas possibilidades em relação 

a tal desiderato.

Nesse sentido, se extraem os seguintes precedentes:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 185-A DO CTN. 

INDEFERIMENTO. ANÁLISE RAZOÁVEL DO ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO 

DE OFÍCIOS AOS REGISTROS PÚBLICOS DO DOMICÍLIO DOS 

EXECUTADOS PELA EXEQUENTE. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. 

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que os requisitos exigidos para a decretação da 

indisponibilidade de bens e direitos prevista pelo art. 185-A do CTN são: 1) 

a citação do devedor tributário; 2) a inexistência de pagamento ou 

apresentação de bens à penhora no prazo legal; e 3) a não localização de 

bens penhoráveis após esgotamento das diligências realizadas pela 

Fazenda, sendo que tal esgotamento consiste no pedido de acionamento 

do BACENJUD e consequente determinação de bloqueio pelo magistrado e 

na expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e 

ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou 

DETRAN. 2. Na hipótese, houve citação da parte executada, que deixou de 

pagar ou indicar bens passíveis de penhora; 3. Todavia, o requisito de 

esgotamento das diligências pela exequente em busca de bens do 

devedor não foi preenchido, posto que, embora o bloqueio de valores em 

nome da parte executada, via BACENJUD, tenha sido efetuado pelo Juízo 

a quo e restado infrutífero e não tenham sido encontrados veículos de 

propriedade das devedoras, mediante a utilização do sistema RENAJUD, a 

Fazenda não promoveu a consulta aos registros públicos do domicílio das 

executadas. 4. Portanto, as razões expostas no presente agravo interno 

não são suficientes ao juízo positivo de retratação, pois não trouxeram 

qualquer alegação capaz de alterar a conclusão exposta na decisão 

agravada. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Processo 

00154901620134020000; 3ª Turma Especializada; Julgamento 26/01/2016; 

Relator Guilherme Bollorini Pereira).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO DO EXECUTADO. ÔNUS DO CREDOR. 

Descabido o pedido do exequente de utilização do sistema RENAJUD com 

finalidade de localização de veículos em nome da executada, pois tal 

providência incumbe ao próprio credor. DECISÃO AO QUE SE MANTÉM 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE 

ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE ALTERAR A CONVICÇÃO ANTES 

FIRMADA. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME. 

(Agravo Nº 70063145346, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 19/03/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. LOCALIZAÇÃO DO 

ENDEREÇO DA PARTE RÉ. BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

DESPROVIDO. - Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de 

atribuição de efeito suspensivo ativo, alvejando decisão que, nos autos de 

ação monitória, indeferiu o requerimento formulado pela ora agravante no 

sentido de pesquisa do endereço da parte ré, por meio dos Sistemas 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. - À luz das informações obtidas no sítio 

eletrônico do Banco Central do Brasil, no sentido de que "O Bacen Jud 2.0 

é um instrumento de comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e 

instituições financeiras bancárias, com intermediação, gestão técnica e 

serviço de suporte a cargo do Banco Central. Por meio dele, os 

magistrados protocolizam ordens judiciais de requisição de informações, 

bloqueio, desbloqueio e transferência de valores bloqueados, que serão 

transmitidas às instituições bancárias para cumprimento e resposta", é de 

todo recomendável a manutenção da decisão agravada na parte em que 

não permitiu a utilização do BACENJUD para localização do endereço da 

parte ré. - O RENAJUD é ferramenta utilizada junto ao DETRAN, na busca 

de eventuais bens móveis cadastrados em tal instituição e de propriedade 

do executado, razão pela qual também não se afigura razoável a reforma 

do decisum recorrido nesse ponto. - Em relação ao indeferimento na 

utilização do sistema INFOJUD, diante do posicionamento que a 

jurisprudência desta Egrégia Corte Regional vem adotando a respeito do 

tema, no sentido de que "a utilização do sistema INFOJUD deve ser 

permitida apenas em caráter excepcional, quando esgotados os meios 

disponíveis para localização de bens do devedor" (vide, 1 por exemplo, 

julgado proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 

2013.02.01.003371-5, relatoria dessa Desembargadora, à unanimidade de 

votos, publicado no E-DJF2R de 09/07/2013), não merece acolhida a 

argumentação apresentada pela agravante, devendo também, quanto a 
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este aspecto, ser mantida a decisão do Julgador de primeira instância. - "A 

realização das diligências necessárias a fim de esgotar todos os meios 

possíveis para a busca do endereço dos Réus cabe à Autora. Desta 

forma, não se justifica o deferimento, pelo Juiz, da consulta aos sistemas 

BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, CESAN e SIEL, para obtenção de tal 

endereço" (Agravo de Instrumento n.º 201302010186982, Rel. 

Desembargador Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Oitava Turma 

Especializada, à unanimidade de votos, publicado no E-DJF2R de 

0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 ) .  -  R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( P r o c e s s o  A G 

00017759620164020000; 8ª Turma Especializada; Julgamento 08/06/2016; 

Relator: Vera Lúcia Lima).

 Portanto, para a providência do pedido ora formulado, determino a 

intimação do exequente para manifestar-se, indicando veículos que 

possam ser restringidos via sistema RENAJUD, uma vez que é 

incumbência do exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao 

DETRAN-NET.

INDEFIRO a quebra de sigilo de dados dos executados junto ao INFOJUD, 

eis que o exequente não comprovou que empreendeu diligências na 

localização de bens.

Outrossim, uma vez efetivada com sucesso a penhora pelo BACENJUD, 

certifique-se e dê-se vista a parte executada para que, no prazo legal e 

querendo, ofereça embargos.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68263 Nr: 436-97.2015.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida de Cassia Miranda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aparecida de Cassia Miranda pretende a obtenção de pensão por morte 

de Elias Arruda Dache em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação pugnando pela 

improcedência do pedido.

É o relatório. Decido.

Defiro a produção de prova documental com as ressalvas do art. 435, 

paragrafo único do CPC.

Defiro a colheita de depoimento pessoal da parte autora que deverá ser 

intimada pessoalmente sob pena de confesso, conforme art. 385, §1º do 

CPC e oitiva de testemunhas e para tanto, designo o dia 23/08/2018 às 

14:00 horas para sua realização.

Fixo o prazo de cinco dias úteis para apresentação de rol de testemunhas 

(que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, 

idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da 

residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada, com exceção do Ministério Público, Defensoria 

Pública e Defensor Dativo (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74951 Nr: 3649-14.2015.811.0018

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. (antiga 

denominação: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO PEIXOTO 

JUNIOR - OAB:8032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial e extingo o feito com 

resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora nas custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa.Traslade-se 

cópia desta decisão para os autos em apenso (Código 70638)P.R.I. Após, 

arquive-se com as cautelas legais. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65215 Nr: 2433-52.2014.811.0018

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira do Nascimento

 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:

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda com o recolhimento de 

diligência do sr. 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.: 56748 Nr: 2956-35.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. V. Garcia Veículos-ME, Luzia Victor Garcia, 

José Geremias Garcia Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123PR/16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda com 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.: 79197 Nr: 1642-15.2016.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirian Venancio Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do sr. Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60014 Nr: 2576-75.2013.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GB, KFdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 
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o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73680 Nr: 3002-19.2015.811.0018

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Pereira Barbieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Xavier dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 Com estas considerações, confirmo a liminar de despejo e a perda dos 

bens encontrados na residência em favor da requerente e julgo 

procedente esta demanda condenando o requerido ao pagamento da 

quantia de R$ 3.922,32 (três mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e 

dois centavos) mediante compensação pelos bens deixados, nos termos 

do art. 487, inciso I do CPC c/c art. 59 da Lei nº 8.245/91.Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais, devendo o mesmo ser 

intimado por edital e quedando-se inerte, o devido encaminhamento ao 

CAA/Juara para as providências de estilo.Condeno o requerido, ainda ao 

pagamento de Honorários advocatícios em favor do Fundo Especial da 

Defensoria Pública em 10% do valor da causa, face não estar 

demandando contra a Fazenda Pública.“RESCISÃO CONTRATUAL – 

PROCEDÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PARTE ASSISTIDA PELA 

DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – CABIMENTO – 

RECURSO PROVIDO. É devido a condenação em honorários advocatícios 

em favor da Defensoria Pública, em face da procedência da ação, nos 

termos do que se extrai, a contrario senso, do enunciado da súmula 421 

do STJ”. (Ap 3082/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, 

Publicado no DJE 27/03/2018)Condeno o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor da curadora especial, Dra 

Eliane Fuhr, que fixo em 03 (três) URH’S nos termos do art. 22, §1º da Lei 

nº 8.906/94, expedindo a respectiva certidão de cobrança a requerimento 

do interessado.P.R.I. Após o decurso do prazo recursal e nada sendo 

requerido, arquive-se com as cautelas legais.Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000259-14.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR APARECIDA CILIATO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA ATO ORDINATÓRIO JUARA , 28 de maio de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para QUE 

JUNTE AOS AUTOS COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DILIGENCIAS 

P A R A  C U M P R I M E N T O  D O  M A N D A D O .  P r o c e s s o : 

1000259-14.2018.8.11.0018; Valor causa: R$ 251.038,70; Tipo: Cível; 

Espécie: MONITÓRIA (40) Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: RÉU: CLAIR APARECIDA CILIATO 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000134-46.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELIO PINHEIRO DE ANDRADE (EXECUTADO)

ANDERSON PINHEIRO DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA INTIMAÇÃO JUARA , 28 de maio de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que junte aos autos 

comprovante de pagamento de diligência para cumprimento do mandado 

de citação, no prazo legal. Processo: 1000134-46.2018.8.11.0018; Valor 

causa: R$ 16.151,28; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT Parte Ré: EXECUTADO: 

ANDERSON PINHEIRO DE ANDRADE, NELIO PINHEIRO DE ANDRADE 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68497 Nr: 562-50.2015.811.0018

 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: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Crixi Morimã

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedi nova juntada de Correspondência devolvida, visto 

que a juntada de ref. 55 encontrava-se com peças faltantes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68497 Nr: 562-50.2015.811.0018

 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: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Crixi Morimã

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora quanto a juntada de correspondência 

devolvida nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010482-43.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA LUCIA DE JESUS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (ADVOGADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do advogado da parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, dos cálculos de ID 12499423.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-91.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

L A R BARBOSA -COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON PINHEIRO LIMA (REQUERIDO)
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Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 15 dias acerca do novo endereço do(a) 

promovido(a), sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000090-61.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA F. B. DALPIAZ - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOMAZ FLORENTIN MARTINEZ (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para indicar bens passíveis de 

penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 

9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010402-45.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SEBASTIAO SCHEFFER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN OAB - SP0341075A (ADVOGADO)

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELISON ATAIDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte promovente para, em 05 (cinco) dias 

informar o endereço atual do promovido, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-96.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

R DE ALMEIDA BRUSTOLIN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN OAB - SP0341075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES CRISTIANO HONORIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

C. C. H DE OLIVEIRA COMERCIO - ME (REQUERIDO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte promovente para, em 05 (cinco) dias 

informar o endereço atual do promovido, sob pena de extinção.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34467 Nr: 1991-62.2009.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelli Cristina Dante da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Melo, Carin Anabela Weyermanns Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

DEFIRO o pleito de fls. 241/242.

Expeça-se carta precatória para Itajai-SC para intimação dos executados 

nos endereços indicados pela parte exequente.

Com o retorno da missiva, intime-se o exequente para pugnar o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 76571 Nr: 502-43.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney da Silva, Carlos Alexsander de 

Carvalho Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, JORGE BALBINO DA SILVA - OAB:3063, LINDAMIR 

MACEDO DE PAIVA - OAB:16164

 Vistos etc,Compulsando atentamente os autos, observa-se que o 

Ministério Público e Defesa dos acusados arrolaram as testemunhas que 

irão depor em Plenário (refs. 209 e 224).Desta forma, com fundamento no 

artigo 423, II do Código de Processo Penal, passo a elaborar relatório 

circunstanciado do processo para o regular prosseguimento do feito. [...] 

Assim, não havendo nulidades a sanar e tampouco outra diligência 

necessária dou o feito por preparado para julgamento perante o E. Tribunal 

do Júri desta Comarca, a qual designo para o dia 27 de julho de 2018, às 

09h30min, no plenário da Sessão do Júri deste Fórum de Juara/MT.Nos 

termos do artigo 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal, 

determino que seja entregue aos jurados cópia da pronúncia, cópia do 

acórdão, bem como do relatório do processo realizado nesta 

decisão.Havendo algum objeto apreendido, providencie-se a apresentação 

em plenário do instrumento utilizado na execução do crime.Expeçam-se os 

ofícios necessários de reforço policial de modo a garantir a segurança no 

dia do julgamento, cumprindo-se as exigências da CNGC.No que tange a 

juntada de comprovante das ações cíveis que a vítima mantinha contenda, 

indefiro tendo em vista que esta não esta em julgamento nestes autos. 

Portanto, desentranhe-se deferida juntada.Proceda-se à intimação pessoal 

dos jurados.Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Intime-se o réu.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 100342 Nr: 6853-95.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAT, ACS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Marcio Teixeira da Fonseca - OAB:MT/8393-A, 

Sandra Aline de Farias - OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:MT/5810

 Cód. 100342

DISPOSITIVO:

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de:

a) CONDENAR o acusado ANTONIO CAMPOS SOBRINHO nas penas do 

art. 217-A c/c art. 71, ambos do código Penal, por duas vezes (Fatos 01 e 

02).

b) CONDENAR o acusado PEDRO ALVES TEIXEIRA nas penas do art. 

217-A c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal 

(fato 03).

DOSIMETRIA DA PENA:

RÉU ANTONIO CAMPOS SOBRINHO

PENA DEFINITIVA – APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL

Em razão do concurso material existente entre as penas aplicadas devem 

as reprimendas ser somadas, ficando o acusado definitivamente 

condenado à PENA DE 18 (dezoito) ANOS, 11 (onze) MESES E 06 DIAS DE 

RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, com base no art. 33, § 2º, “a” do 

Código Penal.

RÉU PEDRO ALVES TEIXEIRA

Assim, ausentes quaisquer outras causas de aumento ou diminuição, fixo 

a pena definitiva em 18 anos de reclusão, em regime inicial FECHADO, com 

base no art. 33, § 2º, “a” do Código Penal.

Juara/MT, 24 de maio de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 94390 Nr: 3898-91.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Douglas da Silva Basilio, Tiago Ferraretto 
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Suares, Ivio Antonio Macedo, Jhonatan dos Santos Jesus, Nelson Batista 

Romano, Edson Menegatti, Fabio Filipe Sousa Cesar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B/MT, Adhemar de Brito Figueira Peres - OAB:11203/MT, 

ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE OLIVEIRA - OAB:3911, EDILO TENORIO 

BRAGA - OAB:14070, Fernando do Nascimento Melo - OAB:9110/MT, 

Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva 

- OAB:MT/16164, TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Certifico ser tempestivo os recursos de apelação de refs. 343 e 344, eis 

que protocolados no prazo legal, razão pela qual passo a intimar os 

defensores respectivos para a apresentarem as devidas razões, nos 

termos do despacho de ref. 359.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76679 Nr: 562-16.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Brustolin, Raul Cezar de Oliveira 

Conradi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, José Carlos Pereira - OAB:11.810

 Reiterar a intimação da defesa do réu RAUL CEZAR DE OLIVEIRA 

CONRADI para apresentar seus memoriais, visto que já decorrido o prazo 

legal respectivo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 73243 Nr: 2769-22.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erni Loose

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERNI LOOSE, Cpf: 84560592268, Rg: 

1601729-3, Filiação: Luiza Marafon Loose e Darci Lauri Loose, data de 

nascimento: 26/02/1984, brasileiro(a), natural de Sorriso-MT, convivente, 

operador de máquinas, Telefone (66) 99674-5316. 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, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente 

o pedido formulado na denúncia, para condenar o acusado Erni Loose 

pela prática do delito de lesão corporal no âmbito as relações domésticas, 

(art. 129, §9º, do Código Penal), de modo que passo a dosar a pena a ser 

aplicada, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma 

Penal.DOSIMETRIA.Denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à 

espécie, nada tendo a se valorar; quanto aos antecedentes criminais, 

verifico que o acusado possui outra ação penal em andamento, contudo, 

não será considerada para fins de maus antecedentes, tendo em vista a 

redação contida na Súmula 444 do STJ; não há notícia acerca de sua 

conduta social; quanto à personalidade não há elementos suficientes para 

analisá-la, razão por que, deixo de valorá-la; os motivos do delito são 

próprios do tipo violado; as circunstâncias do delito não merecem 

valoração. As consequências do delito são próprias do tipo e, por fim, o 

comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. À vista 

dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base, 

para o delito de lesão corporal praticada no âmbito das relações 

domésticas em 3 (três) meses de detenção.Não verifico a presença de 

circunstâncias agravantes ou atenuantes.Não há causas de aumento ou 

diminuição da pena.Assim, fixo a pena definitiva em 3 (três) meses de 

detenção.Em face da natureza do delito, não cabe a conversão em penas 

restritivas de direito (CP, 44), mas cabe a suspensão condicional da pena 

(CP, 77).Diante de tal informação, aplico-lhe a suspensão condicional da 

pena, em observância ao disposto no art. 77 e seus incisos, pelo período 

de 2 (dois) anos, desde que cumpridas as seguintes condições, nos 

termos do art. 78, §2.º do Digesto Penal:a) proibição de frequentar bares, 

prostíbulos, danceterias e lugares semelhantes; b) proibição de 

ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz;c) 

comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar 

e justificar suas atividades.Condeno o réu em custas processuais na 

forma do artigo 804 do Código de Processo Penal.Por fim, concedo ao 

acusado o direito de apelar em liberdade, uma vez que inexistem as 

hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal nos presentes 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cientifique-se o Parquet e o 

Defensor Público.Após, o trânsito em julgado:Oficie-se ao TRE/MT para o 

cumprimento do disposto no artigo 15, III, da CF e ao IICC e ao SINIC 

(Sistema Nacional de Informações Criminais) e;Expeça-se guia de 

execução penal; Cumpra-se expedindo o necessário e após, arquivem-se 

com as baixas e anotações de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JEFFERSON LUCAS DE 

LIMA EVANGELISTA, digitei.

Juara, 29 de maio de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 94390 Nr: 3898-91.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Douglas da Silva Basilio, Tiago Ferraretto 

Suares, Ivio Antonio Macedo, Jhonatan dos Santos Jesus, Nelson Batista 

Romano, Edson Menegatti, Fabio Filipe Sousa Cesar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B/MT, Adhemar de Brito Figueira Peres - OAB:11203/MT, 

ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE OLIVEIRA - OAB:3911, EDILO TENORIO 

BRAGA - OAB:14070, Fernando do Nascimento Melo - OAB:9110/MT, 

Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva 

- OAB:MT/16164, TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Vistos etc,

Recebo o recurso de ref. 340, interposto pela defesa do denunciado 

Nelson Batista Romano nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 597 do 

Código de Processo Penal).

 Certifique-se a tempestividade dos recursos de apelação de refs. 343 e 

344, se tempestivo, recebo os recursos interpostos pela defesa dos 

denunciados Tiago Ferrareto Suares, Edson Menegatti e Fábio Filipe Souza 

Cesar nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 597 do Código de 

Processo Penal).

Intimem-se a defesa dos acusados Edson Batista Romano, Edson 

Menegatti e Fábio Filipe Sousa Cesar para apresentarem razões dos 

recursos interpostos.

 Intime-se, após, o Ministério Público para apresentar suas contrarrazões, 

no prazo de oito dias (CPP art. 600).

 Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, no prazo de cinco dias (art. 601, caput, do CPP).

Quanto ao pedido de transferência feito pela defesa do denunciado Tiago 

Ferrareto Suares, consigne-se que com a nova sistemática trazida pela 

CGJ, o pedido para aferir a existência de vagas, bem como a anuência 

para a transferência de presos é da SEJUDH.

Assim, oficie-se à SEJUDH para que informe a existência de vaga para o 

acusado Tiago Ferrareto Suares no presídio de Sinop/MT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 109282 Nr: 2670-47.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Alves, Tiago Alves Mota, 

Nadir Mota, Lindomar Cardoso da Silva, Taciani Alves Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 
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Setolin - OAB:18930/MT

 Vistos etc,Cuida-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em desfavor de NADIR MOTA, como incurso nas 

penas dos artigos 12 e 14 do Decreto Lei 10.826/2003, artigo 121, § 2º 

incisos I , III e IV do Código Penal, artigos 211 e 347, ambos do Código 

Penal; LINDOMAR CARDOSO DA SILVA como incurso nas penas dos 

artigos 12 do Decreto Lei 10.826/2003, artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do 

Código Penal; TIAGO ALVES MOTA como incurso nas penas dos artigos 

121, § 2º, incisos I, III e IV c.c artigos 211 e 347, todo do Código Penal; 

MARIA APARECIDA ALVES como incurso nas penas dos artigos 121, § 

2º, incisos I, III e IV, c.c artigos 211 e 347 todos do Código Penal; TACIANI 

ALVES MOTA, coo incurso nas penas dos artigos 211 e 347, ambos do 

Código Penal.A denúncia foi recebida no dia 18 de abril de 2018 (ref. 4). 

Decido. [...] )Ademais, é cediço 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.Cumpre 

ressaltar que na atual fase processual se busca apenas indícios da 

autoria e a materialidade de fatos ilícitos descritos na peça exordial, ou 

seja, o momento processual em análise não é o adequado para apreciação 

de provas, devendo esta ser aferida durante a instrução criminal.Dessa 

forma, designo o dia 23 de julho de 2018, às 14h30min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.Intimem-se os acusados 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).Ciência ao Ministério Público.Intime-se a defesa dos 

réus.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 83352 Nr: 3755-39.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Miguel Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RUBENS 

BETARELLO SETOLIN - OAB:14341-E

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para condenar 

o acusado Maurício Miguel Mota pelo delito de embriaguez ao volante e 

DESCLASSIFICAR a imputação de tentativa de homicídio para as sanções 

do artigo 129, § 1º, inciso II, do Código Penal.DOSIMETRIA DO CRIME DE 

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [...] razão pela qual fixo a pena em definitivo 

em 6 seis meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias 

multa.DOSIMETRIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ARTIGO 

129, § 1º, INCISO II DO CP).[...] , fixo a pena base em 1 (um) ano de 

reclusão. [...], razão pela qual fixo a pena em definitivo em 1 (um) ano de 

reclusão.Incidindo a regra do cúmulo material do artigo 69 do CP às penas 

em análise, deve o réu cumprir 1 (um) ano de reclusão pela prática do 

crime de lesão corporal grave e 6 (seis) meses de detenção pelo delito de 

embriaguez ao volante.Tendo em vista que o réu ficou preso 

preventivamente entre o período de 17 de setembro de 2016 até 21 de 

julho de 2017, ou seja, 10 (dez) meses 4 e (quatro) dias, deve ser 

computado de sua pena definitiva, nos termos do artigo 387, §2º do CPP, 

para o fim de influir na aplicação de seu regime inicial de cumprimento de 

pena. O período de prisão preventiva será detraído do delito apenado com 

reclusão, em obediência ao art. 69 do CP. Assim, subtraindo tal período de 

sua pena definitiva, deve o condenado cumprir em relação ao delito de 

lesão corporal grave a pena de 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de 

reclusão e 6 (seis) meses de detenção pelo crime de embriaguez ao 

volante.[...].Diante de tal informação, aplico-lhe a suspensão condicional 

da pena, em observância ao disposto no art. 77 e seus incisos, pelo 

período de 2 (dois) anos, desde que cumpridas as seguintes condições, 

nos termos do art. 78, §2.º do Digesto Penal: [...] ;Expeça-se guia de 

execução penal; Cumpra-se expedindo o necessário e após, arquivem-se 

com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 98577 Nr: 5928-02.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rogerio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO CÉZAR DA SILVA - 

OAB:16249

 Vistos etc,Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público 

Estadual em desfavor de João Rogério de Souza, que visa apurar a 

prática do delito descrito no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.A denúncia foi 

recebida em 26 de outubro de 2017 (ref. 4), oportunidade que foi 

determinada a citação do denunciado para apresentar resposta à 

acusação. O denunciado foi citado e apresentou resposta à acusação, 

cingindo-se a discordar da denúncia, deixando para comprovar suas 

alegações durante a instrução cr iminal .  É o relato. 

Fundamento.Decido.Dispõe o artigo 397 do Código de Processo Penal que 

o juiz pode absolver sumariamente o réu quando constatado que os 

elementos trazidos configuram cabalmente a existência de causas de 

exclusão da ilicitude do fato, da culpabilidade (exceto inimputabilidade), ou 

que o fato narrado evidentemente não constitui crime.Logo, apenas 

verificando a presença de existência manifesta de causas de exclusão da 

ilicitude ou da culpabilidade, [...], porquanto esta deve ser entendida como 

a exigência de um lastro mínimo de provas para a deflagração de uma 

ação penal, ou seja, o mínimo de convencimento possível sobre a 

materialidade e autoria do delito.Ademais, a defesa sequer suscitou a 

existência de hipóteses de absolvição sumária descritas no artigo 397 do 

CPP.Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de setembro de 

2018 às 18h00min. Intimem-se 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).Ciência 

ao Ministério Público.Intime-se a defesa do acusado.Determino que o 

advogado constituído pelo réu seja cadastrado no sistema 

Apolo.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 60596 Nr: 3208-04.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Autos nº 3208-04.2013.811.0018 - Cód. 60596

Vistos em correição

Tendo em vista que não há nos autos informações acerca da realização 

da audiência designada anteriormente, redesigno a audiência de instrução 

e julgamento para o dia 26 de julho de 2018, às 18h00min.

Justifico o prazo dilargado em razão do elevadíssimo número de 

audiências já designadas, incluindo réu preso e meta 2 que possuem 

prioridade na tramitação.

Intimem-se as testemunhas para que compareçam a audiência acima 

designada, devendo constar no mandado, dia, hora e local.

Intime-se o acusado.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Juara/MT, 27 de setembro de 2017.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 53/2018

O Excelentíssimo Senhor Doutor FABIO PETENGILL, Juiz Diretor do Foro da 

Comarca de Juína, no uso de suas atribuições legais, e,

 CONSIDERANDO o disposto no art. 86 e seu §1°, do Código de 

Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso – COJE/MT 
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(Lei nº 4.964/85), bem como a redação dos itens 1.2.1 (Seção 2 – Função 

Correicional) e 1.3.1 (Seção 3 – Roteiro de Correição), da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, datada de 19.02.2001;

RESOLVE,

Art. I - REALIZAR, nas datas de 04 a 13/07/2018, a Correição Ordinária no 

Foro Extrajudicial (Serviços Notariais de Registros) desta Comarca, mais 

especificamente nos Municípios de Juína e Castanheira;

 Art. II - Estabelecer o itinerário a ser cumprido na seguinte forma:

a); 1º Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Juína - 

Abertura: 04/07/2018, às 08 horas - Encerramento: 04/07/2018 às 17 

horas;

b) 2º Serviço Registral e Notarial de Juína - Abertura: 05/07/2018, às 08 

horas – Encerramento : 05/07/2018, às 17 horas;

c) Tabelionato de Notas e Registro Civil do Município de Castanheira. 

Abertura: 13/07/2018, às 09 horas - Encerramento: 13/07/2018, às 17 

horas.

 III - DESIGNAR a servidora Andrea Rodrigues de Almeida, Gestora 

Administrativa III, desta Comarca, matrícula 10908, para secretariar os 

trabalhos correcionais, devendo ela providenciar o que for necessário ao 

desempenho da função;

IV - DETERMINAR às pessoas responsáveis que preparem todos os 

processos, livros, documentos e pastas dos serviços extrajudiciais, para 

vistoria;

 V - CONVIDAR os dignos representantes do Ministério Público, da Ordem 

dos Advogados do Brasil, bem como a comunidade em geral para que, 

querendo, acompanhem os trabalhos de correição, oportunidade em que 

poderão apresentar, por escrito endereçado ao Juiz Corregedor, 

reclamações e sugestões atinentes aos Serviços do Foro Extrajudicial.

 Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

 Remeta-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso, aos Representantes do Ministério Público, à Ordem dos 

Advogados/Juína, aos Ofícios referidos e afixe no átrio do Fórum para 

conhecimento geral.

Juína, 29 de maio 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000789-31.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUSSARA SOUZA DE OLIVEIRA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELISA GOTTFRIED MALLMANN OAB - MT0008696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALFRIDO SIMOES DE FRANCA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR NOS AUTOS. SEDE DO 1ª VARA DE JUÍNA 

E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 

35661563

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000522-25.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. V. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico que diligenciei por três vezes, em datas e 

horários diferentes até o endereço constante no mandado, porém o imóvel 

encontrava-se fechado, com uma corrente e cadeado no portão, assim, 

NÃO FOI POSSÍVEL CITAR E INTIMAR ODETE VITALINO DA SILVA, deste 

modo, devolvo o presente para seus devidos fins. JUÍNA/MT, 23 de maio 

de 2018. ADRIANO LUIZ HERMES Oficial de Justiça SEDE DO 1ª VARA DE 

JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 

35661563

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000973-84.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar as partes da audiência de Conciliação/Mediação designada para o 

dia 14/6/2018 às 8h40min na sala de audiência da CEJUSC.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111601 Nr: 3387-43.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO KRAHL, MARIA CRISTINA SANTOS SOUZA 

SANTOS, MARIA CRISTINA RAMOS DEARO, MARIA APARECIDA 

CASARIM DIAS, MARIA APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA, MARIA 

CANDIDA DE BARROS, MARIA EUNI SANTANA E SANTANA, MARIA 

GERALDA GONÇALVES, MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, MARIA ELVANY 

DA SILVA MODOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 .Afirmam os autores que é preciso que se determine ao ente empregador 

a juntada dos holerites de pagamentos de ocupantes dos mesmos cargos 

que os exequentes, no período de nov//93 a março/94 e planilha salarial 

demonstrando quando se realizava o fechamento da folha de pagamento e 

que índices eram usados na correção inflacionaria, mês a mês.O pedido 

verbalizado é de todo descabido, a uma porque não indicam os autores 

porque razões as tais fichas financeiras por eles requestadas estariam 

impassíveis de acesso ou de conhecimento público, considerando que os 

atos públicos são sujeitos à ampla divulgação e via de regra são veiculas 

em páginas eletrônicas oficiais (Portal da Transparência) não havendo 

demonstração alguma de que esses dados sejam inacessíveis no 

Município de Juína.Assim, faculto aos exequentes o prazo de 15 dias para 

juntada das informações assinaladas como imprescindíveis, ou a prova de 

que, solicitadas, não foram fornecidas ou são inacessíveis por meio de 

consulta pública.Transcorrido o lapso temporal sem informações, 

conclusos para novas deliberações.Juína/MT, 25 de maio de 2018.FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 94327 Nr: 2540-12.2013.811.0025

 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: ROBERTO RAMOS BERNARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - 

INTERMAT, ESTADO DE MATO GROSSO, PLÍNIO PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT, LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA - OAB:13320

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA, QUERENDO E NO 

PRAZO LEGAL, APRESENTAREM CONTRARRAZÕES AOS RECURSOS 

INTERPOSTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95204 Nr: 3458-16.2013.811.0025

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO E SILVA LTDA ME, JEZYKA 

ANDREA TONHON CARRASCO, FERNANDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA ROSA GOMES - 

OAB:7848-B/MT, TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:MT/9.369

 Sendo assim, rejeito o pedido de produção de prova pericial na hipótese e 

não havendo outras provas perquiridas pelas partes a serem realizadas, 

dou por encerrada a instrução processual e, nos moldes do que faculta o 

art. 364, § 2º do NCPC, abro prazo, de 15 dias, a começar pelo autor da 

ação, para apresentação de memoriais, salientando que o pedido de 

indisponibilidade patrimonial será analisado em conjunto com a 

sentença.Apresentados memoriais ou quedando-se silentes as partes, 

volvam conclusos para sentença.Publique-se. Juína (MT), 28 de maio de 

2018. FABIO PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 127345 Nr: 815-46.2017.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA 

ALTA NOROESTE DE SÃO PAULO - SICREDI DA ALTA NOROESTE SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO OTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890, LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - OAB:25.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 420,00 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS), 

PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR 

PODERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE: Nº 17527-7, 

AGÊNCIA: 2226-8, BANCO DO BRASIL S/A, DENOMINADA 

“COORDENADORIA DILIGÊNCIAS” (CNPJ 00.068.070/0001-81).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 934 Nr: 4042-98.2004.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VEDELAGO -FI, ANTONIO 

VEDELAGO, MARIA AP. T. BALIEIRO SOUKEF, VALDIVINO GONÇALVES 

DE OLIVEIRA FILHO, ANY DE FATIMA A. OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 108165 Nr: 1649-20.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TON TON MAKUTI PARTICIPAÇÕES S/C LTDA., KARLUS 

TANIZAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DANTAS FILHO, PAULO 

SÉRGIO GONÇALVES DO NASCIMENTO, FRANCISCO ERONI DE LIMA, 

JOSÉ MARIA DA ROSA LIMA, CLEYSON DE SOUZA ALVES, ANTÔNIO 

CARLOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982/MT, RAFAEL 

JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON BATISTA LIMA - 

OAB:18.218/MT, ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - OAB:6283B/MT, FLÁVIO 

LEMOS GIL - OAB:14.933-B/MT, MARLENE FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:18730/MT, PATRICIA SIMIONATTO - OAB:14577/MT, WELINTON 

JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Por fim, se obedecido o comando judicial acima exarado, verifica-se que o 

feito se dirige ao ponto culminante da produção probatória, razão porque 

fixo como pontos controvertidos a serem elucidados as seguintes 

questões de fato que são o objeto central da celeuma judicializada: (i) qual 

a extensão efetiva da área dominiada pelos autores (Fazenda Boi Bom) se 

os 2.499,0697 ha. adquiridos em 2006, se os 2.569,4361 ha. que teriam 

resultado de nova mediação da área ou os 3.505,0280 ha. de área 

sobejante que a autora estaria intentando usucapir e outra demanda?; (ii) 

em que parte da área alegadamente possuída pela autora estariam 

assentados os requeridos e qual extensão desse assentamento?; (iii) há 

no local terras públicas, apropriadas por qualquer das partes a non 

domino e ao alvedrio do verdadeiro titular (União)?; (iv) a que título os 

peticionários de fl. 720/754 ocupam parte da área litigiosa e qual seria a 

natureza e extensão da ocupação realizada, inclusive a que tempo ela 

remonta?; (v) nos locais supostamente invadidos houve degradação 

ambiental, extração ilegal de madeiras, destruição de eventuais 

benfeitoriais? Se sim qual a extensão do dano?São esses os pontos 

controvertidos e é sobre eles que recairá o ônus probatório, assim como 

tendo sido rejeitadas as arguições de nulidade processual e enfrentadas 

as preliminares de mérito brandidas nas defesas, dou o feito por saneado 

e organizado para instrução, razão porque, determino sejam as partes 

intimadas para, no prazo comum de 10 dias (observada a condição 

anteriormente imposta, ou seja, o dever do autor de recolher as custas 

complementares, sob pena de extinção), indicarem de modo claro, 

específico e justificado as provas que ainda pretendem produzir, e, caso 

requeiram produção de prova oral, apresentem rol de testemunhas, que 

deverão ser expressamente notificadas pelos próprios contendores a 

comparecer a juízo, nos moldes do art. 455 do NCPC.Não havendo 

manifestação, conclusos para sentença. Publique-se.Cumpra-se de modo 

sequenciado e ordenado.Às providências.Juína (MT), 29 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 42456 Nr: 1981-31.2008.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE ESTADO 

DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON REMI BEHNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE EXECUTADA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, OPOR EMBARGOS À PENHORA ONLINE 

REALIZADA ÀS FLS. 335/336 DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 113565 Nr: 4810-38.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE BARRETO DE ALMEIDA, DEBORA QUEIROZ 

NEVES DE JESUS, DAIANE RODRIGUES DA SILVA, DIANA BRINGEL 

SOUZA, DAMIÃO CELSO MOUREIRA XAVIER, EDSON DANILE TRIGUEIRO 

CRISPIM, ELIZEU MARTINS DE OLIVEIRA, EDNALVA OLIVEIRA RAMOS, 

EDINALDO PEREIRA, ELIANE SANTOS DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 
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20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Afirmam os autores que é preciso que se determine ao ente empregador 

a juntada dos holerites de pagamentos de ocupantes dos mesmos cargos 

que dos ora exequentes, no período de nov//93 a março/94 e planilha 

salarial demonstrando quando se realizava o fechamento da folha de 

pagamento e que índices eram usados na correção inflacionaria, mês a 

mês.O pedido verbalizado é de todo descabido, a uma porque não indicam 

os autores porque razões as tais fichas financeiras por eles requestadas 

estariam impassíveis de acesso ou de conhecimento público, 

considerando que os atos públicos são sujeitos à ampla divulgação e via 

de regra são veiculas em páginas eletrônicas oficiais (Portal da 

Transparência) não havendo demonstração alguma de que esses dados 

sejam inacessíveis no Município de Juína.Assim, faculto aos exequentes o 

prazo de 15 dias para juntada das informações assinaladas como 

imprescindíveis, ou a prova de que, solicitadas, não foram fornecidas ou 

são inacessíveis por meio de consulta pública.Transcorrido o lapso 

temporal sem informações, conclusos para novas deliberações.Juína/MT, 

25 de maio de 2018.FABIO PETENGILLJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41846 Nr: 1536-13.2008.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEAUTO - SERVIÇOS AUTO ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA CARCARÁ LTDA, JOÃO VALMIR 

BERLEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 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 DO DECURSO DE PRAZO 

PARA A PARTE REQUERIDA OPOR EMBARGOS À PENHORA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 124699 Nr: 4215-05.2016.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULINO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4215-05.2016.811.0025 (Cód. 124699)

EMBARGANTE: Pedro Paulino de Brito

 EMBARGADO: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 EMBARGOS À EXECUÇÃO

 VISTOS.

 Trata-se de embargos à execução proposta por Pedro Paulino de Brito em 

face da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, ambos qualificados 

nos autos em epígrafe.

 No decorrer do procedimento, mesmo devidamente intimada, deixou a 

parte embargante de promover os atos e diligências que lhe competiam, 

ocasionando assim o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, 

consoante certidão inclusa (f.38).

 Relatados, DECIDO.

 DIANTE DO EXPOSTO, havendo abandono da causa por mais de trinta 

dias por negligência da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo 

Civil.

 Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Juína/MT, 29 de maio de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 134620 Nr: 5548-55.2017.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VELY BERGAMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE EFETUE 

O PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 840,00 (OITOCENTOS E QUARENTA 

REAIS), EM RAZÃO DA DILIGÊNCIA MARGEADA PELO(S) SR(S). 

OFICIAL(IS) DE JUSTIÇA, CONFORME CERTIDÃO À FL. 41-V, REFERENTE 

A CARTA PRECATÓRIA ORIUNDA DOS AUTOS 53007-44.2013.811.0041 

(849878), DA 2ª VARA CÍVEL ESP. EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA 

DE CUIABÁ-MT. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR 

DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112413 Nr: 3832-61.2015.811.0025

 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: NAKIA ZUMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TON TON MAKUTI PARTICIPAÇÕES S/C LTDA., 

KARLUS TANIZAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982

 Destarte, determino ao autor que emende a inicial, apontando qual a área 

de sua posse que teria sido esbulhada/turbada por ato judicial, 

identificando de modo preciso, a localização, as coordenadas geográficas 

ou ao menos os marcos delimitadores dessa área, além de quantificar, 

adequadamente, o total da posse que busca defender, na medida em que, 

como é de conhecimento notório na região, pelos inúmeros conflitos 

agrários existentes, o valor do hectare no local gira em torno de R$ 

8.000,00 a R$ 12.000,00, não sendo crível que a causa, então, verse 

somente sobre R$ 20.000,00 como dimensionado pela parte.Destaque-se, 

ainda, que nos termos do art. 334 do NCPC, deve o autor indicar, de modo 

claro e justificado, se opta ou renuncia à audiência de 

conciliação/mediação.Fixo prazo de 15 dias para a emenda à inicial, 

inclusive com recolhimento das custas complementares, pena de extinção 

da ação sem julgamento de mérito.Desse modo, se emendada a inicial, 

intime-se o executado para manifestar seu interesse na 

conciliação/mediação, salientando, desde logo, aos litigantes, que a 

ausência ao ato caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça, para o 

qual arbitro, desde já, multa processual no percentual de 2%, para cada 

parte, sobre o valor do proveito econômico buscado com a 

causa.Providenciada a emenda à inicial ou omisso o autor, conclusos para 

decisão.Publique-se.Juína (MT), 29 de maio de 2018. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112414 Nr: 3833-46.2015.811.0025

 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: ADRIANO OLIVEIRA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TON TON MAKUTI PARTICIPAÇÕES S/C LTDA., 

KARLUS TANIZAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 Destarte, determino ao autor que emende a inicial, apontando qual a área 

de sua posse que teria sido esbulhada/turbada por ato judicial, 

identificando de modo preciso, a localização, as coordenadas geográficas 

ou ao menos os marcos delimitadores dessa área, além de quantificar, 

adequadamente, o total da posse que busca defender, na medida em que, 

como é de conhecimento notório na região, pelos inúmeros conflitos 
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agrários existentes, o valor do hectare no local gira em torno de R$ 

8.000,00 a R$ 12.000,00, não sendo crível que a causa, então, verse 

somente sobre R$ 20.000,00 como dimensionado pela parte.Destaque-se, 

ainda, que nos termos do art. 334 do NCPC, deve o autor indicar, de modo 

claro e justificado, se opta ou renuncia à audiência de 

conciliação/mediação.Fixo prazo de 15 dias para a emenda à inicial, 

inclusive com recolhimento das custas complementares, pena de extinção 

da ação sem julgamento de mérito.Desse modo, se emendada a inicial, 

intime-se o executado para manifestar seu interesse na 

conciliação/mediação, salientando, desde logo, aos litigantes, que a 

ausência ao ato caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça, para o 

qual arbitro, desde já, multa processual no percentual de 2%, para cada 

parte, sobre o valor do proveito econômico buscado com a 

causa.Providenciada a emenda à inicial ou omisso o autor, conclusos para 

decisão.Publique-se.Juína (MT), 29 de maio de 2018. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000112-64.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000112-64.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: ANDREIA 

OLIVEIRA LIMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO 

Vistos em correição. 1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS movida 

em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, na forma do art. 910 do 

Código de Processo Civil. 2. Compulsando os autos, verifico que o 

exequente juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, § 3º do Provimento 

nº 09/2007-CGJ[1], razão por que, preenchidos os requisitos do art. 534, 

NCPC, recebo a inicial. 3. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte 

exequente, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. 4. CITE-SE o executado pessoalmente, na pessoa de seu 

representante judicial, para, querendo, opor embargos em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada do mandado aos autos, não se aplicando ao caso a 

contagem prevista no art. 229 do CPC, nos termos do art. 915, § 3º do 

mesmo Diploma. 5. ADVIRTA-SE que nos embargos, distribuídos por 

dependência a estes autos e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria 

que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. 6. 

Caso haja, por parte da executada, pedido de desistência do prazo para 

oposição de embargos, fica desde já homologada, devendo o trânsito em 

julgado ser certificado nos autos. 7. Havendo desistência ou superado o 

prazo de oposição de embargos, fica, desde já, autorizada a expedição 

dos ofícios requisitórios/precatórios pela via eletrônica. 8. OBSERVE-SE 

que, de acordo com o disposto no art. 1º-D, da Lei nº 9.494/97 e o 

decidido no julgamento do STF. RE 420.816-ED, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, j. 21-3-2007, não sendo embargada a execução: (i) Tratando-se 

de obrigação cujo valor determina a adoção do regime de precatório, ficam 

dispensados os honorários. (ii) Tratando-se de obrigação de pequeno 

valor, são devidos honorários, que ficam, desde logo, fixados no patamar 

de 10% do valor executado. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Juína/MT, 22 de fevereiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito [1] 

Art. 4º, § 3º. Na sentença o Juiz determinará a expedição de certidão em 

favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000185-36.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000185-36.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: ANDREIA 

OLIVEIRA LIMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO 

Vistos em correição. 1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS movida 

em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, na forma do art. 910 do 

Código de Processo Civil. 2. Compulsando os autos, verifico que o 

exequente juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, § 3º do Provimento 

nº 09/2007-CGJ[1], razão por que, preenchidos os requisitos do art. 534, 

NCPC, recebo a inicial. 3. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte 

exequente, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. 4. CITE-SE o executado pessoalmente, na pessoa de seu 

representante judicial, para, querendo, opor embargos em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada do mandado aos autos, não se aplicando ao caso a 

contagem prevista no art. 229 do CPC, nos termos do art. 915, § 3º do 

mesmo Diploma. 5. ADVIRTA-SE que nos embargos, distribuídos por 

dependência a estes autos e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria 

que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. 6. 

Caso haja, por parte da executada, pedido de desistência do prazo para 

oposição de embargos, fica desde já homologada, devendo o trânsito em 

julgado ser certificado nos autos. 7. Havendo desistência ou superado o 

prazo de oposição de embargos, fica, desde já, autorizada a expedição 

dos ofícios requisitórios/precatórios pela via eletrônica. 8. OBSERVE-SE 

que, de acordo com o disposto no art. 1º-D, da Lei nº 9.494/97 e o 

decidido no julgamento do STF. RE 420.816-ED, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, j. 21-3-2007, não sendo embargada a execução: (i) Tratando-se 

de obrigação cujo valor determina a adoção do regime de precatório, ficam 

dispensados os honorários. (ii) Tratando-se de obrigação de pequeno 

valor, são devidos honorários, que ficam, desde logo, fixados no patamar 

de 10% do valor executado. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Juína/MT, 22 de fevereiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito [1] 

Art. 4º, § 3º. Na sentença o Juiz determinará a expedição de certidão em 

favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000187-06.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000187-06.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: ANDREIA 

OLIVEIRA LIMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO 

Vistos em correição. 1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS movida 

em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, na forma do art. 910 do 

Código de Processo Civil. 2. Compulsando os autos, verifico que o 

exequente juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, § 3º do Provimento 

nº 09/2007-CGJ[1], razão por que, preenchidos os requisitos do art. 534, 

NCPC, recebo a inicial. 3. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte 

exequente, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. 4. CITE-SE o executado pessoalmente, na pessoa de seu 

representante judicial, para, querendo, opor embargos em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada do mandado aos autos, não se aplicando ao caso a 

contagem prevista no art. 229 do CPC, nos termos do art. 915, § 3º do 

mesmo Diploma. 5. ADVIRTA-SE que nos embargos, distribuídos por 

dependência a estes autos e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria 

que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. 6. 

Caso haja, por parte da executada, pedido de desistência do prazo para 

oposição de embargos, fica desde já homologada, devendo o trânsito em 

julgado ser certificado nos autos. 7. Havendo desistência ou superado o 

prazo de oposição de embargos, fica, desde já, autorizada a expedição 

dos ofícios requisitórios/precatórios pela via eletrônica. 8. OBSERVE-SE 

que, de acordo com o disposto no art. 1º-D, da Lei nº 9.494/97 e o 

decidido no julgamento do STF. RE 420.816-ED, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, j. 21-3-2007, não sendo embargada a execução: (i) Tratando-se 

de obrigação cujo valor determina a adoção do regime de precatório, ficam 

dispensados os honorários. (ii) Tratando-se de obrigação de pequeno 

valor, são devidos honorários, que ficam, desde logo, fixados no patamar 
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de 10% do valor executado. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Juína/MT, 22 de fevereiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito [1] 

Art. 4º, § 3º. Na sentença o Juiz determinará a expedição de certidão em 

favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000188-88.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000188-88.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: ANDREIA 

OLIVEIRA LIMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO 

Vistos em correição. 1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS movida 

em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, na forma do art. 910 do 

Código de Processo Civil. 2. Compulsando os autos, verifico que o 

exequente juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, § 3º do Provimento 

nº 09/2007-CGJ[1], razão por que, preenchidos os requisitos do art. 534, 

NCPC, recebo a inicial. 3. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte 

exequente, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. 4. CITE-SE o executado pessoalmente, na pessoa de seu 

representante judicial, para, querendo, opor embargos em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada do mandado aos autos, não se aplicando ao caso a 

contagem prevista no art. 229 do CPC, nos termos do art. 915, § 3º do 

mesmo Diploma. 5. ADVIRTA-SE que nos embargos, distribuídos por 

dependência a estes autos e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria 

que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. 6. 

Caso haja, por parte da executada, pedido de desistência do prazo para 

oposição de embargos, fica desde já homologada, devendo o trânsito em 

julgado ser certificado nos autos. 7. Havendo desistência ou superado o 

prazo de oposição de embargos, fica, desde já, autorizada a expedição 

dos ofícios requisitórios/precatórios pela via eletrônica. 8. OBSERVE-SE 

que, de acordo com o disposto no art. 1º-D, da Lei nº 9.494/97 e o 

decidido no julgamento do STF. RE 420.816-ED, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, j. 21-3-2007, não sendo embargada a execução: (i) Tratando-se 

de obrigação cujo valor determina a adoção do regime de precatório, ficam 

dispensados os honorários. (ii) Tratando-se de obrigação de pequeno 

valor, são devidos honorários, que ficam, desde logo, fixados no patamar 

de 10% do valor executado. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Juína/MT, 22 de fevereiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito [1] 

Art. 4º, § 3º. Na sentença o Juiz determinará a expedição de certidão em 

favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000184-51.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000184-51.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: ANDREIA 

OLIVEIRA LIMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO 

Vistos em correição. 1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS movida 

em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, na forma do art. 910 do 

Código de Processo Civil. 2. Compulsando os autos, verifico que o 

exequente juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, § 3º do Provimento 

nº 09/2007-CGJ[1], razão por que, preenchidos os requisitos do art. 534, 

NCPC, recebo a inicial. 3. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte 

exequente, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. 4. CITE-SE o executado pessoalmente, na pessoa de seu 

representante judicial, para, querendo, opor embargos em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada do mandado aos autos, não se aplicando ao caso a 

contagem prevista no art. 229 do CPC, nos termos do art. 915, § 3º do 

mesmo Diploma. 5. ADVIRTA-SE que nos embargos, distribuídos por 

dependência a estes autos e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria 

que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. 6. 

Caso haja, por parte da executada, pedido de desistência do prazo para 

oposição de embargos, fica desde já homologada, devendo o trânsito em 

julgado ser certificado nos autos. 7. Havendo desistência ou superado o 

prazo de oposição de embargos, fica, desde já, autorizada a expedição 

dos ofícios requisitórios/precatórios pela via eletrônica. 8. OBSERVE-SE 

que, de acordo com o disposto no art. 1º-D, da Lei nº 9.494/97 e o 

decidido no julgamento do STF. RE 420.816-ED, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, j. 21-3-2007, não sendo embargada a execução: (i) Tratando-se 

de obrigação cujo valor determina a adoção do regime de precatório, ficam 

dispensados os honorários. (ii) Tratando-se de obrigação de pequeno 

valor, são devidos honorários, que ficam, desde logo, fixados no patamar 

de 10% do valor executado. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Juína/MT, 22 de fevereiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito [1] 

Art. 4º, § 3º. Na sentença o Juiz determinará a expedição de certidão em 

favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000202-72.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000202-72.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: ANDREIA 

OLIVEIRA LIMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO 

Vistos em correição. 1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS movida 

em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, na forma do art. 910 do 

Código de Processo Civil. 2. Compulsando os autos, verifico que o 

exequente juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, § 3º do Provimento 

nº 09/2007-CGJ[1], razão por que, preenchidos os requisitos do art. 534, 

NCPC, recebo a inicial. 3. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte 

exequente, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. 4. CITE-SE o executado pessoalmente, na pessoa de seu 

representante judicial, para, querendo, opor embargos em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada do mandado aos autos, não se aplicando ao caso a 

contagem prevista no art. 229 do CPC, nos termos do art. 915, § 3º do 

mesmo Diploma. 5. ADVIRTA-SE que nos embargos, distribuídos por 

dependência a estes autos e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria 

que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. 6. 

Caso haja, por parte da executada, pedido de desistência do prazo para 

oposição de embargos, fica desde já homologada, devendo o trânsito em 

julgado ser certificado nos autos. 7. Havendo desistência ou superado o 

prazo de oposição de embargos, fica, desde já, autorizada a expedição 

dos ofícios requisitórios/precatórios pela via eletrônica. 8. OBSERVE-SE 

que, de acordo com o disposto no art. 1º-D, da Lei nº 9.494/97 e o 

decidido no julgamento do STF. RE 420.816-ED, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, j. 21-3-2007, não sendo embargada a execução: (i) Tratando-se 

de obrigação cujo valor determina a adoção do regime de precatório, ficam 

dispensados os honorários. (ii) Tratando-se de obrigação de pequeno 

valor, são devidos honorários, que ficam, desde logo, fixados no patamar 

de 10% do valor executado. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Juína/MT, 26 de fevereiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito [1] 

Art. 4º, § 3º. Na sentença o Juiz determinará a expedição de certidão em 

favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000204-42.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 
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Numero do Processo: 1000204-42.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: ANDREIA 

OLIVEIRA LIMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO 

Vistos em correição. 1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS movida 

em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, na forma do art. 910 do 

Código de Processo Civil. 2. Compulsando os autos, verifico que o 

exequente juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, § 3º do Provimento 

nº 09/2007-CGJ[1], razão por que, preenchidos os requisitos do art. 534, 

NCPC, recebo a inicial. 3. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte 

exequente, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. 4. CITE-SE o executado pessoalmente, na pessoa de seu 

representante judicial, para, querendo, opor embargos em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada do mandado aos autos, não se aplicando ao caso a 

contagem prevista no art. 229 do CPC, nos termos do art. 915, § 3º do 

mesmo Diploma. 5. ADVIRTA-SE que nos embargos, distribuídos por 

dependência a estes autos e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria 

que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. 6. 

Caso haja, por parte da executada, pedido de desistência do prazo para 

oposição de embargos, fica desde já homologada, devendo o trânsito em 

julgado ser certificado nos autos. 7. Havendo desistência ou superado o 

prazo de oposição de embargos, fica, desde já, autorizada a expedição 

dos ofícios requisitórios/precatórios pela via eletrônica. 8. OBSERVE-SE 

que, de acordo com o disposto no art. 1º-D, da Lei nº 9.494/97 e o 

decidido no julgamento do STF. RE 420.816-ED, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, j. 21-3-2007, não sendo embargada a execução: (i) Tratando-se 

de obrigação cujo valor determina a adoção do regime de precatório, ficam 

dispensados os honorários. (ii) Tratando-se de obrigação de pequeno 

valor, são devidos honorários, que ficam, desde logo, fixados no patamar 

de 10% do valor executado. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Juína/MT, 26 de fevereiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito [1] 

Art. 4º, § 3º. Na sentença o Juiz determinará a expedição de certidão em 

favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000237-32.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000237-32.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: ANDREIA 

OLIVEIRA LIMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO DESPACHO 

Vistos em correição. 1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS movida 

em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, na forma do art. 910 do 

Código de Processo Civil. 2. Compulsando os autos, verifico que o 

exequente juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, § 3º do Provimento 

nº 09/2007-CGJ[1], razão por que, preenchidos os requisitos do art. 534, 

NCPC, recebo a inicial. 3. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte 

exequente, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. 4. CITE-SE o executado pessoalmente, na pessoa de seu 

representante judicial, para, querendo, opor embargos em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada do mandado aos autos, não se aplicando ao caso a 

contagem prevista no art. 229 do CPC, nos termos do art. 915, § 3º do 

mesmo Diploma. 5. ADVIRTA-SE que nos embargos, distribuídos por 

dependência a estes autos e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria 

que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. 6. 

Caso haja, por parte da executada, pedido de desistência do prazo para 

oposição de embargos, fica desde já homologada, devendo o trânsito em 

julgado ser certificado nos autos. 7. Havendo desistência ou superado o 

prazo de oposição de embargos, fica, desde já, autorizada a expedição 

dos ofícios requisitórios/precatórios pela via eletrônica. 8. OBSERVE-SE 

que, de acordo com o disposto no art. 1º-D, da Lei nº 9.494/97 e o 

decidido no julgamento do STF. RE 420.816-ED, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, j. 21-3-2007, não sendo embargada a execução: (i) Tratando-se 

de obrigação cujo valor determina a adoção do regime de precatório, ficam 

dispensados os honorários. (ii) Tratando-se de obrigação de pequeno 

valor, são devidos honorários, que ficam, desde logo, fixados no patamar 

de 10% do valor executado. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Juína/MT, 2 de março de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito [1] Art. 

4º, § 3º. Na sentença o Juiz determinará a expedição de certidão em favor 

do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe 

são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 98985 Nr: 397-16.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA PEREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA DAIANA ABDALLA 

COSTA GHISI - OAB:18184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 (...)"Ante o exposto, com fundamento nos artigos 494, inc. II e art. 1.022, 

inc. II do Novo Código de Processo Civil, ACOLHO os Embargos 

Declaratórios para sanar a omissão e DETERMINAR que os valores 

depositados à fl. 105 sejam restituídos ao Embargante.

EXPEÇA-SE o competente alvará judicial, conforme requerido à fl. 113v.No 

mais permanece inalterada a sentença de fls. 110/112.

Intimem-se. Cumpra-se.Juína/MT, 5 de março de 2018.RAUL LARA 

LEITEJuiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 132472 Nr: 4106-54.2017.811.0025

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMCF, TPC, MDDSDC, DVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - OAB:MT/21917/O, 

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO - OAB:19216, YOUSSEF SAYAH 

EL ATYEH - OAB:26319/GO

 Vistos etc.DESIGNO audiência de continuação para o dia 11 de julho de 

2018, às 14h00min.Providencie a escrivania as intimações 

n e c e s s á r i a s . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Juína/MT, 14 de maio de 2018.VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 117763 Nr: 123-81.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora Candote de Cosmeticos Ltda, 

JOÃO CANDOTE DES SOUZA, ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO OSMAR BIZARELLO 

KROLOW - OAB:18010/E, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 DECISÃO: "Vistos em correição.1. EXPEÇA-SE alvará judicial, conforme 

requerido à fl. 72.2. EXPEÇA-SE Mandado de Penhora e Avaliação dos 

veículos descritos no comprovante de inclusão de restrição veicular de fl. 

56.3. Feita a penhora e avaliados os bens penhorados, INTIMEM-SE os 

Executados.4. Sobre o laudo de avaliação, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem-se em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.5. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Às providências.Juína/MT, 13 de março de 

2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 80054 Nr: 4597-08.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SHEILA XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT, ROGÉRIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT, SAMUEL 

ALVES - OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nesta data, que em atendimento à solicitação do setor Cálculo 

RPV, intimo o advogado para manisfestar-se acerca da Memória de 

Cálculo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 122016 Nr: 2620-68.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE FERNANDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nesta data, que foi juntado às fls 58/59 a Planilha de Atualização 

de cálculo. Intime-se a advogada para se manifestar acerca do valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 106326 Nr: 743-30.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nesta data, que fora juntada às fls 88/89 a Planilha de 

Atualização de Cálculo de RPV. Intime-se a advogada para manifestar-se 

acerca do valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 111110 Nr: 3107-72.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nesta data, que juntei à fls 64/64V, e-mail enviado pelo Setor de 

Cálculo de RPV, solicitando informações acerca do valor homologado e 

novo Cálculo apresentado posteriormente. Desta forma intime-se a 

advogada para manifestar sobre o que entender por direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 99671 Nr: 1048-48.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nesta data, que fora juntada às fls 61/62 a Planilha de 

Atualização de Cálculo de RPV. Intime-se a advogada para manifestar-se 

acerca do valor.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4066 Nr: 206-35.1995.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO NOBRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO NOBRES DA SILVA, Filiação: 

Joaquim Nobres e Veronica da Silva, data de nascimento: 30/07/1933, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), garimpeiro. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos em correição (Ofício n. 80/2017-GAB-J.Aux.), Situando 

a questão, noto que o acusado João Nobres da Silva foi preso em 

flagrante delito, e na ocasião da realização da audiência de seu 

interrogatório, tomou ciência da acusação (fl. 05-10 e 36/36, vº). No curso 

do processo, o acusado foi beneficiado com a liberdade provisória (f. 44, 

vº), decretado sua revelia (f. 63) e pronunciado, tendo o Juiz antecessor 

decretado sua prisão (fl. 74-76). Todavia, o processo permaneceu no 

arquivo provisório, a fim de dar cumprimento ao mandado de prisão e 

intimá-lo, pessoalmente, acerca da sentença de pronúncia. Com efeito, 

entendo que o feito deve seguir seu curso normal, mormente porque o 

caso em análise não se trata de crise de instância, e o art. 420, parágrafo 

único, do CPP traz novas regras acerca da intimação da decisão de 

pronúncia. Vejamos: “Art. 420. A intimação da decisão de pronúncia será 

feita: (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) (...) Parágrafo único. 

Será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado”. (grifo 

nosso) Nessa perspectiva, cabe à intimação do pronunciado por edital, 

aplicando-se nos casos de processos, cujos fatos ocorreram em data 

anterior à Lei n. 9.271/1996 (tempus regit actum), o princípio da 

imediaticidade, uma vez que o pronunciado tomou ciência do inteiro teor da 

acusação (fl. 36/36, vº). Invoca-se o julgado do Superior Tribunal de 

Justiça inspirado neste mesmo raciocínio e que, pela sua clareza, calha 

transcrevê-lo. Confira: “HABEAS CORPUS Nº 234.320 - MG 

(2012/0037853-8). (...) Com efeito, o art. 420, parágrafo único, do Código 

de Processo Penal é mesmo norma de natureza processual, razão pela 

qual deve ser aplicado imediatamente aos processos em curso. No 

entanto, excepciona-se a hipótese de ter havido prosseguimento do feito à 

revelia do réu, citado por edital, em caso de crime cometido antes da 

entrada em vigor da Lei n. 9.271/1996, que alterou a redação do art. 366 

do Código de Processo Penal. A referida exceção se dá porque, em se 

tratando de crime cometido antes da nova redação conferida ao art. 366 

do Código de Processo Penal, o curso do feito não é suspenso por força 

da revelia do réu, citado por edital. Dessa forma, se se admitisse a 

intimação por edital da decisão de pronúncia, haveria a submissão do réu 

a julgamento pelo Tribunal do Júri sem que houvesse certeza da sua 

ciência quanto à acusação, o que ofende as garantias de contraditório e 

de plenitude de defesa. Não é o caso dos autos. Consoante salientado no 

acórdão ora impugnado, a paciente foi citada pessoalmente e devidamente 

interrogada (fl. 76), após o que não mais foi localizada. Sendo assim, resta 

evidente que a acusada tinha ciência da existência da ação penal. Logo, 

não há falar em ilegalidade. Nesse sentido: HC n. 187.385/RJ, Ministro 

Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 14/10/2011. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 34, XVIII, do RISTJ, nego seguimento ao habeas 

corpus. Publique-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2015. Ministro Sebastião 

Reis Júnior Relator (Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 02/03/2015)” (grifo 

nosso) Em suma, calha como uma luva à lição de GUILHERME DE SOUZA 

NUCCI quando leciona que “a regra é que seja ela aplicada tão logo entre 

em vigor, e usualmente, quando é editada, nem mesmo vacatio legis 

possui, justamente por ser norma que não implica na criminalização de 

condutas, inexigindo período de conhecimento da sociedade. Passa, 

assim, a valer imediatamente (tempus regit actum), colhendo processos 

em pleno desenvolvimento, embora não afete atos já realizados sob a 

vigência de lei anterior.” Ante o exposto, com fulcro no art. 420, parágrafo 

único, do CPP, CHAMO o FEITO à ORDEM e DETERMINO a INTIMAÇÃO do 

pronunciado acerca da sentença de pronúncia via edital. Havendo 

preclusão da decisão de pronúncia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em 

plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligência (art. 422 do CPP). Após, CONCLUSOS 
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imediatamente para designação do júri. 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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 09 de abril de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48782 Nr: 2982-17.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EUDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO, Cpf: 

69802220159, Filiação: Almir Ribeiro dos Santos e Edenilde Bispo dos 

Santos, data de nascimento: 26/03/1984, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, técnico em refrigeração. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público 

Estadual em desfavor de EUDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO, qualificado 

nos autos, como incurso nas penas do art. 155, § 4º, inciso II, c/c art. 71, 

caput (duas vezes), ambos do Código Penal.Após o recebimento da 

denúncia (f. 48) e citação, o acusado apresentou defesa preliminar (fl. 

84-86), cuja instrução várias testemunhas, culminando em alegações 

finais pelas partes.Ato seguinte, foi acolhida a nulidade arguida pela 

Defesa para anular os atos a partir da instrução, e em consequência 

designou audiência(f. 132/133). Em audiência, o Ministério Público 

apresentou alegações finais orais pugnando pela absolvição, tendo em 

vista que as testemunhas não foram encontradas.A Defesa, por sua vez, 

em suas alegações finais pugnou pela absolvição e, subsidiariamente pela 

desclassificação para furto simples (fl. 170-175). É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A persecução penal obedeceu fielmente ao 

devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, razão por que, não havendo questões prévias impeditivas da 

análise do mérito, passa-se a análise da pretensão punitiva estatal. A 

convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza. Pois bem, a imputação que pesa sobre o acusado diz 

respeito à prática do delito tipificado no art. 155, § 4º, inciso II do Código 

Penal.Passaremos, portanto, a análise da materialidade e autoria do delito 

capitulado na denúncia.DA MATERIALIDADE DO DELITOA materialidade do 

delito emerge do boletim de ocorrência (fl. 14/15), termos de depoimentos 

e declarações (fl. 17-20, 23-27), termo de qualificação, vida pregressa e 

interrogatório (fl. 21/22), termo de reconhecimento de pessoa (f. 28) e 

auto de avaliação indireta (f. 29).DA AUTORIA Analisando atentamente o 

caderno processual, entendo que não existem suficientes elementos a 

demonstrar com segurança e certeza a autoria do delito, isso porque 

Breno Chaves Nogueira foi a única testemunha ouvida em juízo após a 

nulidade dos atos, afirmando que não se lembra dessa ocorrência.Sendo 

assim, não obstante tenha sido suspeito, verifico a inexistência de um 

conjunto probatório mínimo para alicerçar a condenação, uma vez que as 

provas inquisitoriais não foram confirmadas em juízo, de modo que a 

absolvição pelo crime descrito na peça acusatória é medida que se 

impõe.Julgado que sintetiza esse entendimento:“(...) ABSOLVIÇÃO DO 

RÉU. POSSIBILIDADE. PROVA INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADA EM 

JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 

ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. 1.De acordo com 

o art. 155 do CPP o Juiz formará sua convicção pela livre apreciação da 

prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua 

decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 

investigação. 2. Sendo o inquérito policial mera peça informativa que 

auxilia o órgão ministerial na formação da sua opinio delicti, para o 

oferecimento da denúncia, não pode as provas nele produzidas, sem o 

crivo do contraditório e da ampla defesa, servir de fundamento para o 

decreto condenatório. E isso porque, a certeza necessária à emissão de 

um juízo condenatório somente pode ser alicerçada em prova judicializada 

3. Inexistindo provas suficientes, a absolvição do réu é medida que se 

impõe, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal. 4. 

Recurso Provido. (Apelação nº 0090.10.000705-4, 1ª Câmara Criminal do 

TJRR, Rel. Almiro Padilha. unânime, DJe 22.07.2015).” (grifo 

nosso)Destarte, ausente uma prova robusta que dê certeza da autoria, 

prejudicada fica a prolação de um decreto penal condenatório.Leia-se:”A 

verossimilhança, por maior que seja não é jamais a verdade ou a certeza, 

e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um 

possível delinqüente é condenar um possível inocente" (NELSON 

HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, 1981, vol. V, P. 65).Sendo assim, 

diante do princípio basilar do direito penal moderno e democrático, incidem, 

no caso, os postulados constitucionais da presunção de inocência e da 

reserva legal em sua maior expressão, para fundar a absolvição do 

acusado, pela aplicação da máxima in dubio pro reo. Ante ao exposto, nos 

termos do art. 386, VII, do CPP, ABSOLVO o acusado EUDISMAR DOS 

SANTOS RIBEIRO, do crime a ele imputado.Transitado em julgado e 

observadas as formalidades legais, dê-se BAIXA na culpa, 

PROCEDENDO-SE com as comunicações de praxe e 

ARQUIVEM-SE.P.I.C.CIÊNCIA ao Ministério Público.

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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 23 de maio de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128800 Nr: 1789-83.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

Na forma do art. 581, IV, do CPP, RECEBO o recurso em sentido estrito 

interposto pela Defesa.

VISTA ao apelante para razões, e na sequência, ao apelado para 

contrarrazões.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131672 Nr: 3590-34.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAM BENITES ESPINDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Assim, atendendo à vontade soberana do Conselho de Sentença, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal externada na denúncia para o 

fim de CONDENAR o acusado EDIVAM BENITES ESPINDOLA como incurso 

nas penas do art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal.Em atenção ao 

princípio constitucional da individualização, passo à dosimetria de pena.Do 

homicídio qualificadoPena: DOZE a TRINTA ANOS de reclusão.Primeira 

Fase:Culpabilidade normal. Sem maus antecedentes. Conduta social sem 

aferição negativa. Personalidade do agente não foi objeto de aferição 

técnica interdisciplinar. Os motivos, as circunstâncias e as consequências 

do crime são ínsitos ao tipo penal. Embora o comportamento da vítima 

possa ter influenciado a ação do acusado, o afastamento do privilégio e 

da legítima defesa não remanesce margem para atenuar a sua 
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responsabilidade nesta fase. Ausentes diretrizes negativas, FIXO a 

pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.Segunda Fase:Sem causas 

agravantes ou atenuantes da pena.Terceira Fase:Ante a inexistência de 

causas de diminuição ou aumento, FIXO a pena DEFINITIVA em 12 (doze) 

anos de reclusão.A pena deverá ser cumprida em REGIME inicialmente 

FECHADO (art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal), com possibilidade de 

progressão para o regime semiaberto em 10/05/2022 e cumprimento total 

da pena em 22/07/2029.Por fim, e não bastasse a recente decisão do STF 

no HC 118.770, tenho que os requisitos da PRISÃO PREVENTIVA ainda se 

fazem presentes, mormente pela gravidade in concreto do crime, 

consubstanciada nas circunstâncias demonstradas na própria 

qualificação do tipo e ponderações feitas pelo juízo quando da decretação 

da prisão preventiva, cujas razões faço referência per relationem (f. 53, 

dos autos n. 131543). No mais, o réu esteve preso durante todo o trâmite 

processual e a fixação do regime inicial fechado exige a segregação 

cautelar do acusado em abono à garantia de aplicação da lei penal.Assim, 

NÃO CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade, 

RECOMENDANDO-O NA PRISÃO EM QUE SE ENCONTRA.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133997 Nr: 5120-73.2017.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JRDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAQUELINE ROBERTO DA SILVA DE 

SOUZA, Cpf: 05306333109, Rg: 2321011-7, Filiação: Nilto Roberto da Silva 

e Carmem Alves Barbosa, data de nascimento: 15/01/1995, brasileiro(a), 

natural de Juina-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 66 99108009 e atualmente 

em local incerto e não sabido CLAUDINEY DE SOUZA DA SILVA, Cpf: 

05315320111, Rg: 23712767, Filiação: Cleonice Albino de Souza e Paulo 

Sérgio de Souza, data de nascimento: 14/09/1994, brasileiro(a), natural de 

Juína-MT, casado(a), mecânico, Telefone 66 9 9681-1899. 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: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, 

nos termos da liminar concedida, que torno definitiva.MANTENHO as 

medidas protetivas em vigor até o término do processo penal a ele 

vinculado (inclusive eventual PEP), salvo se ainda houver necessidade, 

caso em que a vít ima deverá manifestar interesse 

oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente decisão.SEM custas e 

honorários.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.P.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 11 de abril de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102383 Nr: 3278-63.2014.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEOMAR PEDRO FARIAS, Cpf: 

05586986116, Rg: 2412250, Filiação: Helena Pedro Farias e Francisco 

Farias, brasileiro(a), solteiro(a), frentista, Telefone 9673 7662 e atualmente 

em local incerto e não sabido JOSIANE ALFREDO PESTANA, Cpf: 

05586986116, Filiação: Ana José Pestana e José Alfredo, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, comungando com o entendimento do 

“Parquet”, REVOGO as medidas protetivas anteriormente aplicadas e 

JULGO EXTINTO o presente feito sem análise do mérito, com fundamento 

no art. 485, VI, do NCPC.SEM custas e honorários.Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE.P.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 10 de abril de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109348 Nr: 2236-42.2015.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANJÉSSICA CARDOSO DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELICA CARDOSO DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANGELICA CARDOSO DE OLIVEIRA 

LIMA, Filiação: José Valdeir de Lima e Ana Maria Cardoso de Oliveira Lima, 

data de nascimento: 09/05/1993, brasileiro(a), natural de Juina-MT, 

solteiro(a), estudante, Telefone 66 9634 0671. 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: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 11 de abril de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119481 Nr: 1082-52.2016.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SEDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OSMAR SILVESTRE ZIMMERMANN, Rg: 

13/C-3.368.743, Filiação: Roque Zimmermann e Lúcia Maria Zimmermann, 

data de nascimento: 26/02/1974, brasileiro(a), natural de Palma Sola-SC, 

solteiro(a), motorista, Telefone 066 8118 6488 e atualmente em local 

incerto e não sabido SIRLEI EDUARDO DO NASCIMENTO, Cpf: 

74567446291, Rg: 000803981, Filiação: Maria Eduardo do Nascimento e 

Jose Eduardo, data de nascimento: 12/08/1981, brasileiro(a), natural de 

Sta. Luzia do Oeste-RO, convivente, vendedora, Telefone 9931-3599. 
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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.

 Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 11 de abril de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 47843 Nr: 2252-06.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MANOEL GOMES NETO, vulgo 

"LAGRECIA"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 Vistos,Considerando a manifestação do Parquet e, em razão da 

constatação de que o recuperando CLAUDIO MANOEL GOMES NETO 

preenche os requisitos para a progressão do regime fechado para o 

semiaberto, CONCEDO o benefício da PROGRESSÃO DE CUMPRIMENTO 

DE PENA PARA O REGIME SEMIABERTO.Para tanto, ADMOESTO o 

recuperando acerca dos deveres constantes da Portaria n. 4/2015/3ª V., 

alterada pela Portaria n. 1/2017/3ª V deste Juízo (MONITORAMENTO 

ELETRÔNICO), bem como que o descumprimento de qualquer dos deveres 

constantes dos artigos 3º a 6º da aludida portaria implicará REGRESSÃO 

CAUTELAR do regime semiaberto para o fechado (art. 50, V e art. 118, I, 

ambos da LEP).No ato da soltura, DEVERÁ o Sr. Meirinho LER 

expressamente as condições aludidas na Portaria, alertando-se das 

consequências do descumprimento.(...)EXPEÇA-SE ALVARÁ DE 

SOLTURA, salvo se por outro motivo estiver preso. SIRVA como OFÍCIO 

ao Diretor do Centro de Detenção Provisória - CDP para o fim de tomar 

conhecimento do novo regime de cumprimento de pena do recuperando e 

à equipe responsável pelo monitoramento para ORIENTAR o recuperando 

nos cuidados com o uso da tornozeleira.RECOLHA-SE eventual mandado 

de prisão em aberto, atualizando-se o Banco Nacional de Mandados de 

Prisão - BNMP.Não havendo equipamento disponível para o monitoramento 

eletrônico, DETERMINO que o recuperando seja colocado imediatamente 

em liberdade, sob as condições especificadas na Portaria, exceto do 

monitoramento eletrônico até a chegada dos equipamentos faltantes, 

devendo ser oficiado a SEJUDH, em caso, de indisponibilidade.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104972 Nr: 5046-24.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO DE JESUS SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELMO DE JESUS SOUSA, Filiação: 

Eranice Candida de Jesus Sousa e Eracto de Jesus Sousa, data de 

nascimento: 07/09/1976, brasileiro(a), natural de Altamira-PR, solteiro(a), 

vaqueiro. 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 TOTALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva externada na denúncia para CONDENAR o acusado 

ELMO DE JESUS SOUSA, vulgo “LOUBETE”, nas penas do art. 180, 

“caput”, do CP.Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código 

Penal, passo à individualização da pena.Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 

(quatro) anos, e multa.1º FASEAnalisando as circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:1)Culpabilidade: O réu 

praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, 

nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo 

penal;2)Antecedentes:  O réu não possui  antecedentes 

criminais;3)Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua 

conduta social.4)Personalidade: não há nos autos estudo especializado e 

dados concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico 

relevante;5)Circunstancias: são típicas do crime;6)Motivos: são inerentes 

ao tipo penal;7)Consequências: do crime foram comuns ao tipo penal; 

8)Comportamento da vítima: inexistente. FIXO a pena-base em 1 (um) ano 

de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/3 do salário mínimo vigente 

para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente 

para a reprovação e prevenção do crime. 2ª FASEInexistem agravantes e 

atenuantes.3ª FASENão havendo causas de diminuição ou de aumento da 

pena, torno-a DEFINITIVA a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa. A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do 

art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.Tendo em vista o regime fixado, 

CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade. Nos termos do artigo 44, 

§ 2º, do Código Penal, e considerando que as circunstâncias do artigo 59 

do mesmo diploma legal não desabonam o réu a ponto de impedir a 

substituição, CONVERTO a pena privativa de liberdade em uma pena 

restritiva de direitos na forma e condições a serem fixadas em audiência 

admonitória designada nos autos do Executivo de Pena.DEIXO proceder à 

suspensão condicional da pena em razão da substituição por PRD.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) EXTRAIAM-SE as 

guias de execução definitiva;02) COMUNIQUE-SE ao TRE-MT, via INFODIP, 

para fins do art. 15, III, da CF (art. 595 da CNGC/MT);03) COMUNIQUEM-SE 

ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;04) OFICIE-SE ao Instituto 

Nacional e Estadual de Identificação;05) INTIME-SE o réu para, no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento da multa ou comprovar sua 

impossibilidade, caso em que a execução fiará suspensa até a data do 

seu livramento, observando-se o art. 1.598 e seguintes da CNGC.06) 

PROVIDÊNCIAS quanto à execução da multa.EXPEÇA-SE a certidão de 

honorários determinada à f. 62, ANOTANDO-SE no relatório nos termos do 

art. 306 da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas à e. CGJ.P. 

I. C.CIÊNCIA ao MP.Juína-MT, 22/03/2018VAGNER DUPIM DIASJuiz 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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 09 de abril de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133428 Nr: 4724-96.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SANDRO PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

05491516139, Filiação: Maria Pereira da Silva e Arlindo Pereira da Silva, 

data de nascimento: 09/02/1993, brasileiro(a), natural de Vila Rica-MT, 

solteiro(a), Telefone 65 9 9657-2007. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 
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resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos em correição,Presentes os requisitos exigidos pelo art. 

41 do CPP, cuja imputação encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, 

RECEBO a denúncia oferecida.CITE(M)-SE o(a, s) ACUSADO(A, S) 

supramencionado(a, s) para, nos termos do art. 396 do CPP:(a) 

TOMAR(EM) CIÊNCIA da acusação, nos termos da denúncia;(b) 

RESPONDER(EM) À ACUSAÇÃO por escrito, em dez (10) dias, contados 

do efetivo cumprimento do mandado de citação (Súmula 710/STF).Na 

oportunidade da citação o(a, s) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER 

INFORMADO(A, S) e ADVERTIDO(A, S) de que:(a) PODERÁ(ÃO) contratar 

advogado(a) para apresentar defesa;(b) caso não tenha condições de 

contratar um(a) advogado(a) ou não o contrate no prazo de 10 (dez) dias 

ser-lhe-á nomeado um(a) Advogado(a) Dativo(a);Para tanto, DEVERÁ o 

Sr. Meirinho indagar ao(s, a) acusado(s, a) se ele(s) pretende(em) ou não 

constituir advogado(a), bem como as razões de não contratar (art. 1.373, 

§§ 3º e 4º, da CNGC).(c) caso esteja(m) preso(s), qualquer familiar seu 

poderá procurar a Secretaria da 3ª Vara desta Comarca para orientar-se 

acerca do procedimento de nomeação de advogado(a) dativo(a).O(A, S) 

acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER(EM) ADVERTIDO(A, S) de que não 

poderá(ao) mudar de residência ou dela se ausentar sem comunicar a 

este Juízo o lugar onde poderá(ão) ser(em) encontrado(a, s), pois caso 

não seja(m) encontrado(a, s) nos endereços fornecidos o processo 

seguirá sem a(s) sua(s) presença(s).INDEFIRO os itens pleiteados na cota 

ministerial no que tange aos requerimentos de folhas de antecedentes 

criminais, bem como certidão criminal do Cartório Distribuidor desta 

Comarca, uma vez que o Ministério Público, ostentando o poder de 

requisição, não comprovou a impossibilidade de fazê-los, forte do art. 

1.373, II, da CNGC.CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 23 de maio de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128454 Nr: 1569-85.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MORAES AMANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON MORAES AMANCIO, Filiação: 

Evanil Botelho de Moraes e Pedro Amancio de Ataide Neto, data de 

nascimento: 11/03/1987, brasileiro(a), natural de Vilhena-RO, serv. gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos,Diante da certidão de f. 59, VISTA ao Ministério Público 

para manifestação e CONCLUSOS para deliberação.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 23 de maio de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81331 Nr: 981-88.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VULGO "BIL", brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos em correição,Presentes os requisitos exigidos pelo art. 

41 do CPP, cuja imputação encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, 

RECEBO a denúncia oferecida.CITE(M)-SE o(a, s) ACUSADO(A, S) 

supramencionado(a, s) para, nos termos do art. 396 do CPP:(a) 

TOMAR(EM) CIÊNCIA da acusação, nos termos da denúncia;(b) 

RESPONDER(EM) À ACUSAÇÃO por escrito, em dez (10) dias, contados 

do efetivo cumprimento do mandado de citação (Súmula 710/STF).Na 

oportunidade da citação o(a, s) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER 

INFORMADO(A, S) e ADVERTIDO(A, S) de que:(a) PODERÁ(ÃO) contratar 

advogado(a) para apresentar defesa;(b) caso não tenha condições de 

contratar um(a) advogado(a) ou não o contrate no prazo de 10 (dez) dias 

ser-lhe-á nomeado um(a) Advogado(a) Dativo(a);Para tanto, DEVERÁ o 

Sr. Meirinho indagar ao(s, a) acusado(s, a) se ele(s) pretende(em) ou não 

constituir advogado(a), bem como as razões de não contratar (art. 1.373, 

§§ 3º e 4º, da CNGC).(c) caso esteja(m) preso(s), qualquer familiar seu 

poderá procurar a Secretaria da 3ª Vara desta Comarca para orientar-se 

acerca do procedimento de nomeação de advogado(a) dativo(a).O(A, S) 

acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER(EM) ADVERTIDO(A, S) de que não 

poderá(ao) mudar de residência ou dela se ausentar sem comunicar a 

este Juízo o lugar onde poderá(ão) ser(em) encontrado(a, s), pois caso 

não seja(m) encontrado(a, s) nos endereços fornecidos o processo 

seguirá sem a(s) sua(s) presença(s).INDEFIRO os itens pleiteados na cota 

ministerial no que tange aos requerimentos de folhas de antecedentes 

criminais, bem como certidão criminal do Cartório Distribuidor desta 

Comarca, uma vez que o Ministério Público, ostentando o poder de 

requisição, não comprovou a impossibilidade de fazê-los, forte do art. 

1.373, II, da CNGC. DEFIRO os itens “3” e “4”, na forma 

requerida.CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 23 de maio de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130731 Nr: 2997-05.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): UILIOSMAR DIAS SILVEIRA, Cpf: 

05873597146, Rg: 2866852-9, Filiação: Creuseni Dias Silveira e Adilio Jose 

da Silveira, data de nascimento: 20/09/1996, brasileiro(a), natural de 

Aripuanã-MT, solteiro(a), gesseiro, Telefone 66 09 9617-3952. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 
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as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos em correição,Presentes os requisitos exigidos pelo art. 

41 do CPP, cuja imputação encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, 

RECEBO a denúncia oferecida.CITE(M)-SE o(a, s) ACUSADO(A, S) 

supramencionado(a, s) para, nos termos do art. 396 do CPP:(a) 

TOMAR(EM) CIÊNCIA da acusação, nos termos da denúncia;(b) 

RESPONDER(EM) À ACUSAÇÃO por escrito, em dez (10) dias, contados 

do efetivo cumprimento do mandado de citação (Súmula 710/STF).Na 

oportunidade da citação o(a, s) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER 

INFORMADO(A, S) e ADVERTIDO(A, S) de que:(a) PODERÁ(ÃO) contratar 

advogado(a) para apresentar defesa;(b) caso não tenha condições de 

contratar um(a) advogado(a) ou não o contrate no prazo de 10 (dez) dias 

ser-lhe-á nomeado um(a) Advogado(a) Dativo(a);Para tanto, DEVERÁ o 

Sr. Meirinho indagar ao(s, a) acusado(s, a) se ele(s) pretende(em) ou não 

constituir advogado(a), bem como as razões de não contratar (art. 1.373, 

§§ 3º e 4º, da CNGC).(c) caso esteja(m) preso(s), qualquer familiar seu 

poderá procurar a Secretaria da 3ª Vara desta Comarca para orientar-se 

acerca do procedimento de nomeação de advogado(a) dativo(a).O(A, S) 

acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER(EM) ADVERTIDO(A, S) de que não 

poderá(ao) mudar de residência ou dela se ausentar sem comunicar a 

este Juízo o lugar onde poderá(ão) ser(em) encontrado(a, s), pois caso 

não seja(m) encontrado(a, s) nos endereços fornecidos o processo 

seguirá sem a(s) sua(s) presença(s).INDEFIRO os itens pleiteados na cota 

ministerial no que tange aos requerimentos de folhas de antecedentes 

criminais, bem como certidão criminal do Cartório Distribuidor desta 

Comarca, uma vez que o Ministério Público, ostentando o poder de 

requisição, não comprovou a impossibilidade de fazê-los, forte do art. 

1.373, II, da CNGC. DEFIRO o item “3”, na forma requerida.CUMPRA-SE, 

servindo a presente como MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 23 de maio de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128709 Nr: 1727-43.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABIMAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ABIMAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Cpf: 

06477610175, Rg: 2320994-1, Filiação: Ezequiel de Oliveira e Zilda 

Rodrigues Oliveira, data de nascimento: 29/05/1992, brasileiro(a), natural 

de Juina-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 9639-1893. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos,Diante da certidão aportada aos autos, VISTA ao 

Ministério Público e CONCLUSOS para deliberação.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 23 de maio de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132575 Nr: 4189-70.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERNANDO SULZBACHER, JHONATA 

ANTUNES THEISEN, ZAQUEU PESSOA ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O, PAULO RENATO RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5789

 Código de rastreabilidade: 81120183398700

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 132575.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - PONTES E LACERDA ( TJMT )

Data de Envio: 29/05/2018 14:00:54

Assunto: URGENTE RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E 

DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE PROCEDER O INTERROGATÓRIO DO 

RÉU ZAQUEU PESSOA ROQUE QUE SE ENCONTRA PRESO NA CADEIA 

PÚBLICA DE PONTES E LACERDA-MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130702 Nr: 2977-14.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 Código de rastreabilidade: 81120183399282

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 130702.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - COTRIGUAÇU ( TJMT )

Data de Envio: 29/05/2018 15:08:44

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135280 Nr: 5984-14.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENE VALOIS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 23691

 Vistos,

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa em face da 

sentença proferida à fl. 209-2012, sob a alegação de omissão quanto as 

exclusões da qualificadora elencada no art. 121, § 2º, I (vingança) do CP 

(fato 1), causa de aumento de pena previsto no art. 121, § 7º, II, do CP 

(fato 2), bem como a impronúncia em relação ao delito tipificado no art. 

129, § 9º, do CP, em razão da ausência de materialidade do delito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Considerando a fundamentação da sentença embargada, não há 

obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, nos termos do art. 

382 do CPP, razão por que NÃO CONHEÇO os embargos de declaração, 

cuja eventual correção da sentença é matéria recursal.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 94634 Nr: 2871-91.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR ALVES DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 Vistos,
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Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de LINDOMAR ALVES DA ROSA, qualificado nos autos, como 

incurso na pena do art. 180, caput, do CP (por duas vezes em concurso 

material).

Após o recebimento da denúncia em 2.12.2013 (f. 59) e citação, o 

acusado apresentou defesa preliminar (fl. 67/68).

Em audiência de instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha, 

procedendo-se com o interrogatório do acusado.

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela condenação do 

acusado, nos termos da exordial acusatória (fl. 80-84).

Por sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição do acusado (f. 85).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 I. DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria delitiva estão sobejamente comprovadas nos 

autos. Afinal, a testemunha Policial Civil Cleber Figueiredo declarou em 

Juízo, grosso modo, que ao realizar buscas na residência do acusado 

encontrou os produtos de furto (serra elétrica, maquita e caixa de 

ferramenta).

A vítima Alexandre Nonato declarou em Juízo, grosso modo, que chegou 

no seu serviço e a “casinha” de ferramenta estava arrombada, passando 

duas semanas ocorreu outro furto, lembrando que depois de 30 dias o 

Policial entregou as ferramentas furtadas, ocasião em que reconheceu 

parte delas (serra circular e uma caixa de ferramenta).

Por sua vez, o acusado justificou em Juízo, grosso modo, que as 

ferramentas foram recolhidas por engano pelo seu colega de serviço 

Jorge, pessoa que sequer foi ouvida, tornando o álibi imprestável até 

mesmo para ser valorado.

Diante desse cenário de provas contundentes, a condenação se impõe.

II. DO CRIME CONTINUADO

Analisando os autos, noto que a apreensão da serra circular narrada no 

1º fato ocorreu no dia 29.01.2013, a qual havia sido furtada na data de 

13.12.2012 e o 2º fato ocorreu quando os policiais retornaram a 

residência do acusado em 06.02.2013 e encontraram uma caixa de 

ferramenta que havia sido furtada no dia 01.01.2013, cenário de tempo e 

lugar semelhantes a revelar que a receptação (2º fato) foi uma 

continuação da primeira (1º fato).

 Ainda, além desses pontos de contato, noto que a maneira de execução 

das receptações também se assemelham, isso porque a vítima narra que 

chegou no seu serviço e a “casinha” de ferramenta estava arrombada, 

passando duas semanas ocorreu outro furto, lembrando que depois de 30 

dias o Policial entregou as ferramentas furtadas, ocasião em que 

reconheceu parte delas (serra circular e uma caixa de ferramenta), 

configurando nitidamente os requisitos do crime continuado, nos termos do 

art. 71 do CP, in verbis:

Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 

dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, 

lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os 

subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a 

pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, 

aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Julgado que sintetiza esse entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA QUE RECONHECE A CONTINUIDADE 

DELITIVA ENTRE VÁRIOS CRIMES DE FURTOS - RECURSO MINISTERIAL - 

APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO E DO CONCURSO 

MATERIAL DE CRIMES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme 

entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, para o 

reconhecimento do crime continuado, necessário que o lapso temporal 

entre os delitos seja inferior a 30 dias. 2. Na hipótese, os delitos foram 

perpetrados em 20/07/2012, 20/10/2012, 22/10/2012, 28/12/2012, 

28/12/2012, 30/03/2013 e 31/05/2013. Portanto, constata-se a inexistência 

do requisito objetivo temporal entre a primeira ação perpetrada pelo 

apelante Cléberson e a última, porquanto praticadas em intervalo de tempo 

superior a 30 dias. Dessa forma é inviável o reconhecimento do crime 

continuado entre todas as ações, conforme procedeu o ilustre Juiz 

sentenciante, mas é possível seja reconhecido o concurso material entre 

elas posteriormente. 3. Em outras palavras, atendidos os requisitos legais, 

entendo possível o reconhecimento da continuidade delitiva em relação às 

ações praticadas por Cléberson em 20/10/2012 e 22/10/2012, bem como 

também entre os dois furtos por ele praticados em 28/12/2012. (APR 

10083130008788001 MG, 1ª Câmara Criminal do TJMG, Rel. Walter Luiz. j. 

29.04.2014, DJe 09.05.2014).” (grifo nosso)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu LINDOMAR ALVES DA ROSA como 

incurso na pena do art. 180, caput, do CP (duas vezes), c/c o art. 71, do 

CP.

 Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo 

à individualização das penas:

PRIMEIRO FATO

Pena: reclusão, de um a quatro anos, e multa.

1º FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1. Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade 

do tipo penal;

2. Antecedentes: O réu possui em seu registro de antecedentes uma 

condenação anterior com trânsito em julgado em 23/09/2009 nos autos 

sob o Código n. 42365. Contudo, deixo para valorá-la na segunda fase da 

dosimetria;

 3. Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social.

4. Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5. Circunstancias: ínsitas do tipo;

6. Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7. Consequências: ínsitas do tipo;

8. Comportamento da vítima: inexistente.

 FIXO a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à 

razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.

2ª FASE

Inexistem circunstâncias atenuantes.

RECONHEÇO a agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do Código 

Penal, já que o réu possui condenação com trânsito em julgado em 

23/09/2009 nos autos sob o Código n. 42365, razão por que aumento a 

pena em 1/6 (um sexto) e alcanço uma pena provisória de 1 (um) ano e 2 

(dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

3ª FASE

INEXISTEM causas de aumento ou diminuição.

Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de 

reclusão e 11 (onze) dias-multa à razão de 1/3 do salário mínimo vigente 

para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente 

para a reprovação e prevenção do crime.

DO CRIME CONTINUADO

Considerando o reconhecimento da continuidade delitiva entre as 

receptações praticadas, e levando em consideração que os crimes foram 

praticados nas mesmas circunstâncias, cuja valoração não destoará 

daquela realizada quando da dosimetria da receptação em 29.01.2013 (1º 

fato), DEIXO de proceder à dosimetria da receptação, ocorrida em 

06.02.2013 (2º fato), forte no seguinte julgado pretoriano:

“(...) IV - Desnecessidade de específica dosimetria de cada evento 

criminoso para posterior exasperação da pena pelo crime continuado eis 

que os delitos, idênticos, foram praticados mediante as mesmas 

circunstâncias. (...)” (Apelação nº 0006401-08.2015.8.04.0000, 1ª Câmara 

Criminal do TJAM, Rel. Carla Maria Santos dos Reis. j. 18.01.2016).

Ante o exposto, em se tratando de penas concretamente idênticas, 

RECONHEÇO a causa de aumento prevista no art. 71 do CP (crime 

continuado) AUMENTO a reprimenda em 1/6 alcançando uma PENA 

DEFINITIVA de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 

12 (doze) dias-multa.

Nesse ponto, importante frisar que a margem de aumento de 1/6 a 2/3 

transita por algumas frações possíveis de serem levados em conta pelo 

juiz, quais sejam, exemplificativamente: 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, ½ e 2/3, tendo o 
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STF se posicionado pela utilização de critério que leva em conta a 

quantidade de crimes (STF, HC 93632/RJ).

FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, tendo em vista a 

situação econômica do réu, nos termos do artigo 60 do CP, como 

necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Com fundamento no art. 33, § 2º, do CP, verificada a reincidência do 

condenado, fica afastada a incidência da Súmula 269 do STJ, deverá 

iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME 

SEMIABERTO.

Tendo em vista a reincidência do réu, deixo de converter a pena privativa 

de liberdade por pena restritiva de direito, bem como deixo de proceder à 

suspensão condicional da pena, nos termos do art. 44, II e do art. 77, II, 

ambos do CP.

O réu PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE, pois, o regime de pena 

aplicado é incompatível com a prisão.

ISENTO o acusado do pagamento das custas e despesas processuais, 

haja vista ser o condenado pobre, na forma da lei.

Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

01) EXTRAIA-SE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA;

02) COMUNIQUE-SE ao TRE-MT, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF 

(art. 595 da CNGC/MT);

03) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

04) INTIME-SE o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento 

da multa ou comprovar sua impossibilidade, caso em que a execução fiará 

suspensa até a data do seu livramento, observando-se o art. 1.598 e 

seguintes da CNGC;

05) PROVIDÊNCIAS quanto à execução da multa;

EXPEÇA-SE a certidão de honorários determinada à f. 76. ANOTE-SE no 

relatório de acordo com o art. 306 da CNGC, feitas as comunicações 

semestrais devidas;

Tendo em vista a atuação do Advogado Dativo para defesa do réu, 

CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento dos 

honorários advocatícios no valor de 9 URH’s para Dr. NILSON JOSÉ 

FRANCO, expedindo a certidão de honorários dativos. ANOTE-SE no 

relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e art. 298 e 

seguintes, da CNGC/2017, feitas as comunicações semestrais devidas.

Após, ao ARQUIVO.

P. I. C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000539-32.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA RODRIGUES DE MOURAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SÉRGIO SERAFINI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1000539-32.2016.8.11.0025. EMBARGANTE: CRISTINA RODRIGUES DE 

MOURAS EMBARGADO: SÉRGIO SERAFINI Vistos. Ante ao teor da 

Portaria nº 725/2018-DGTJ/PRES, editada pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso, suspendendo o expediente forense na data de 

28/05/2018, redesigno a audiência agendada neste feito para o dia 

06/06/2018 às 14h40min. Cientifiquem-se as partes. Cumpra-se expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Juína/MT, 28 de maio de 2018. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001530-71.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIAS DE ALMEIDA TEXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001530-71.2017.8.11.0025 REQUERENTE: ENEIAS DE ALMEIDA TEXEIRA 

REQUERIDO: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA Vistos. Ante 

ao teor da Portaria nº 725/2018-DGTJ/PRES, editada pelo Presidente do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, suspendendo o expediente forense 

na data de 28/05/2018, redesigno a audiência agendada neste feito para o 

dia 06/06/2018 às 16h:40. Cientifiquem-se as partes. Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juína/MT, 28 de maio 

de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-12.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CAVALCANTI CIRILLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 16:00H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-62.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRENE DOS SANTOS LOURO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de conciliação que fora 

redesignada para o dia 15/06/2018 às 16:10H, tendo em vista que a 

Portaria n° 629/2018-PRES declarou o dia 22/06/2018 ponto facultativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-25.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O (ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON FERREIRA BISPO (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, nas pessoas 

de seus advogados, acerca da audiência de conciliação que fora 

redesignada para o dia 15/06/2018 às 16:20H, tendo em vista que a 

Portaria n° 629/2018-PRES declarou o dia 22/06/2018 ponto facultativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-62.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRENE DOS SANTOS LOURO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de conciliação que fora 

redesignada para o dia 15/06/2018 às 16:40H, tendo em vista que a 

Portaria n° 629/2018-PRES declarou o dia 22/06/2018 ponto facultativo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000618-40.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DE SOUZA VILLACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Marta Helena (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado para, no prazo de 15 (Quinze) dias, EMENDAR A INICIAL a 

fim de declinar a identificação e qualificação da parte Ré ou 

adotar/requerer medidas para sua localização, bem como adequar o 

pedido de acordo com a Lei n° 9.099/95, sob pena de indeferimento da 

inicial e consequente, extinção do fato sem resolução do mérito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000624-47.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CIRILLO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de conciliação que fora 

redesignada para o dia 15/06/2018 às 16:50H, tendo em vista que a 

Portaria n° 629/2018-PRES declarou o dia 22/06/2018 ponto facultativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000625-32.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CIRILLO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de conciliação que fora 

redesignada para o dia 15/06/2018 às 17:00H, tendo em vista a Portaria n° 

629/2018-PRES o qual declarou o dia 22/06/2018 ponto facultativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010159-17.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MACEDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLÉGIO SÃO GONÇALO DE JUINA (REQUERIDO)

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME CORREIA EVARISTO OAB - GO0033791A (ADVOGADO)

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados acerca da audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 05/06/2018 às 13:30H. Deverá as partes 

comparecerem acompanhadas de suas testemunhas, nos termos do art. 

34 da Lei de Regência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-41.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

SAMILLA GOUVEIA DE SOUZA OAB - MS20041 (ADVOGADO)

TWLIO SANTANA LOPES RIBEIRO OAB - MS17965 (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 05/06/2018 às 14:50H. Deverá as partes 

comparecerem acompanhadas de suas testemunhas, se desejarem 

produção de prova oral, nos termos do art. 34 da Lei Regência.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 82444 Nr: 2334-66.2011.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO PRESTES DE OLIVEIRA, VALÉRIA MINEIRO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA RITA PISSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O

 Processo: 2334-66.2011.811.0025 (Cód. 82444)

EMBARGANTE: Luciano Prestes de Oliveira e outra

EMBARGADO: Ana Rita Pissini

Vistos.

Ante ao teor da Portaria nº 725/2018-DGTJ/PRES, editada pelo Presidente 

do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, suspendendo o expediente 

forense na data de 28/05/2018, redesigno a audiência agendada neste 

feito para o dia 06/06/2018 às 14 horas.

Cientifiquem-se as partes.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Juína/MT, 28 de maio de 2018.

FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 049/2018- CA

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª 

JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE MIRASSOL D’ 

OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

Considerando o Ofício nº /2018 – OAB/MT, datado de 29/5/2018, da 7ª 

Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil que solicita a manutenção 

da suspensão dos prazos processuais e audiências nesta Comarca;

Considerando a decisão contida no Expediente nº 
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0048829-05.2018.811.0000 exarada pelo Excelentíssimo Desembargador 

Rui Ramos Ribeiro, DD. Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça que 

recomenda aos Juízes Diretores do Foro que adotem as providências 

necessárias à preservação dos direitos dos usuários do sistema de 

Justiça, cabendo a este a deliberação sobre eventual suspensão dos 

prazos processuais;

Considerando que nesta Comarca, ainda, não se normalizou o 

reabastecimento nos postos de combustíveis, principalmente no tocante a 

gasolina e diesel, o que prejudica o comparecimento de advogados e 

partes aos atos do Poder Judiciário;

R E S O L V E :

I – SUSPENDER os prazos processuais e audiências nos dias 29 e 

30/5/2018, sem prejuízo dos atos realizados espontaneamente pelas 

partes e seus procuradores, incluindo as audiências das quais 

compareçam.

II – Os prazos processuais que por ventura iniciam ou terminam nestas 

datas prorrogar-se-ão, automaticamente, para o primeiro dia útil seguinte;

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia à Presidência 

do Egrégio Tribunal de Justiça, Corregedoria Geral de Justiça, 7ª 

Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público e 

Defensoria Pública.

Mirassol D’ Oeste, 29 de maio de 2.018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 27610 Nr: 1491-85.2007.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Scarpassi da Silva, Claudio Scarpassi, Clodomiro 

Scarpassi, Clóvis Scarpassi, Clemira Scarpassi Vilas Boas, Claudionor 

Scarpassi, Terezinha de Jesus Scarpassi Souza, Ludovico Scarpassi 

Neto, Cleuza Cristina Scarpazza Santanna, Jairo Scarpassi, Lucia Regina 

Scarpassi Rodrigues, Helena Maria Scarpassi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora de que os autos encontram-se 

com vista para apresentação dos cálculos conforme mencionado na 

certidão de fls. 171 para posterior expedição de RPV.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 27610 Nr: 1491-85.2007.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Scarpassi da Silva, Claudio Scarpassi, Clodomiro 

Scarpassi, Clóvis Scarpassi, Clemira Scarpassi Vilas Boas, Claudionor 

Scarpassi, Terezinha de Jesus Scarpassi Souza, Ludovico Scarpassi 

Neto, Cleuza Cristina Scarpazza Santanna, Jairo Scarpassi, Lucia Regina 

Scarpassi Rodrigues, Helena Maria Scarpassi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora de que os autos encontram-se 

com vista para apresentação dos cálculos conforme mencionado na 

certidão de fls. 171 para posterior expedição de RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256337 Nr: 214-48.2018.811.0011

 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 Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Leandro Garcia de Oliveira, Argemiro 

Garcia de Oliveira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl. 29, para que o colaborador ora referido às fl. 29, 

possa fazer a retirada das certidões supracitadas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 07 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253959 Nr: 5199-94.2017.811.0011

 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: Luiza Helena Ferreira de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a justificativa apresentada pela requerente às fls. 71, 

determino que seja agendada nova data para realização da perícia médica, 

bem como a intimação da mesma.

Cumpra-se.

Intimem-se.

Às providências.

 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.: 247578 Nr: 1911-41.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAOL, JEOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a exequente para impulsionar ao feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção.

Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

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.: 250775 Nr: 3416-67.2017.811.0011

 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: Jaime Ferreira Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.
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Mirassol D’ Oeste/MT, 08 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255274 Nr: 5694-41.2017.811.0011

 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: Jose de Oliveira Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consorcio do Seguro 

DPVT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT

 (...)O ponto controvertido da lide é a comprovação do nexo causal do 

dano decorrente de acidente de trânsito e o grau de invalidez.As partes 

protestaram genericamente por provas e assim, considerando a natureza 

do seu objeto, entendo por bem deferir a perícia médica, a prova 

documental e a prova testemunhal, devendo a Secretaria observar, 

independentemente de despacho, o que dispõe os arts. 436 e 437 do 

Novo Código de Processo Civil, abrindo vista à parte contrária para 

manifestação, pelo prazo de quinze dias.Em face da perícia requerida, 

nomeio como perita-médica, independentemente de compromisso, o Dr. 

Luiz Carlos Pieroni, CRNI 5330, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos.Deverá a Secretaria desta Vara agendar a data da 

per íc ia médica,  bem como in t imar  o  exper t  desta 

nomeação.Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, 

para fins dos incisos do 5 2° do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 

473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil.Arbitro 

honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), devendo a 

parte requerida, de imediato, efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por 

cento) do valor em conta vinculada ao Juízo e os outros 50% (cinquenta 

por cento), na entrega do laudo pericial.Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1° do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE.Superado o prazo ventilado, certifique-se e a 

conclusão mediante triagem, para análise da necessidade de designação 

de audiência de instrução e julgamento.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste - MT, 

22 de março de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256430 Nr: 259-52.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Sudoeste-MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argemiro Garcia de Oliveira Neto, Marcio 

Leandro Garcia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl. 62, de modo que autorizo o assistente administrativo 

da exequente fazer a retirada da certidão do art. 828 CPC.

Ademais, intime-se a exequente para dar regular impulsionamento no feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, intime-se pessoalmente a exequente para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255808 Nr: 5942-07.2017.811.0011

 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: Availdo Ferreira de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na toada da cota ministerial de fls. 24/24-v°, designo audiência de 

justificação para o dia 04 de julho de 2018, às 15h00min, devendo o 

requerente comparecer acompanhado no mínimo de 03 (três) testemunhas 

que possam esclarecer os fatos relativos à sua profissão, bem como 

qualquer outro documento que não tenha sido acostado na exordial.

Cientifique-se o MPE.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste – MT, 25 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 174192 Nr: 4713-85.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste nos autos acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença encartada às fls. 155/156, no 

prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-se o silêncio será interpretado como 

anuência aos cálculos informados pela Autarquia executada.

 Consigno que havendo concordância expressa em relação aos 

numéricos apresentados nos autos, volvam-me conclusos para 

homologação.

 Caso contrário, havendo discordância quanto ao valor apresentado pelo 

executado, remetam-se os autos ao Contador Judicial para que proceda 

com os cálculos nos termos fixados na sentença, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Mirassol D’Oeste/MT, 23 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246199 Nr: 1218-57.2017.811.0011

 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: WdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Fernandes de Sá - 

OAB:16.655-MT

 Diante do exposto, decreto a revelia da demandada, com fulcro no art. 

344, do CPC, contudo, deixo de aplicar seus efeitos à luz do que 

preconiza o artigo 345, inciso II, do mesmo diploma legal.Intime-se a 

causídica para apresentar a referida procuração, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Assim, inexistindo outras preliminares a serem enfrentadas, nulidades 

a serem declaradas ou quaisquer irregularidades, não padecendo a inicial 

de vício que exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar 

nos polos ativo e passivo da demanda, existindo interesse (adequação e 

utilidade) em fazer uso da presente via e verificando que o pedido é 

possível juridicamente, depreende-se que a presente demanda está em 

harmonia com os arts. 17 e 485, VI do CPC, não havendo se falar em 

carência da ação e tampouco em ausência dos pressupostos processuais 

(art. 485, IV, do CPC). Nas impugnações ora apresentadas não vislumbro 

qualquer nulidade ou irregularidade aparente, razão pela qual dou o feito 

por saneado.Em razão da necessidade de dilação probatória, DEFIRO a 

produção de prova documental e oral, consubstanciada pelo depoimento 
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de testemunhas e depoimento pessoal das partes, designando, para tanto, 

audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 2018, às 

14h00min, oportunidade em que, antes de aberta a instrução, as partes 

poderão chegar a um acordo.Determino o comparecimento pessoal das 

partes para prestarem depoimento pessoal, nos termos do art. 139, VIII do 

Código de Processo Civil.A contar da intimação desta decisão as partes 

possuem o prazo de 15 dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do 

NCPC, bem ainda deverão os causídicos providenciar as intimações das 

testemunhas arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 do 

NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo.Sem prejuízo, 

defiro pedido vertido às fls. 59, de modo que determino a expedição da 

competente certidão.Intimem-se as partes e seus advogados.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Mirassol D’ Oeste/MT, 23 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230914 Nr: 2337-24.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Marques da Silva Junior, Izabel 

Cristina Marques da Silva, Izildo Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Trata-se de julgamento conforme o estado do processo, no qual não 

vislumbro nessa quadra processual quaisquer das hipóteses previstas 

nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 (julgamento antecipado 

da lide) do Código de Processo Civil.

Assim, nos termos art. 357 do Código de Processo Civil passo ao 

saneamento do feito e análise das provas a serem produzidas.

As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo.

Nas impugnações ora apresentadas não vislumbro qualquer nulidade ou 

irregularidade aparente, razão pela qual dou o feito por saneado.

Em razão da necessidade de dilação probatória, DEFIRO a produção de 

prova documental e oral, consubstanciada pelo depoimento de 

testemunhas e depoimento pessoal das partes, designando, para tanto, 

audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 2018, às 

15h00min, oportunidade em que, antes de aberta a instrução, as partes 

poderão chegar a um acordo.

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, nos termos do art. 139, VIII do Código de Processo 

Civil.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC, bem ainda deverão os 

causídicos providenciar as intimações das testemunhas arroladas 

tempestivamente nos termos do artigo 455 do NCPC, excetuando-se as 

hipóteses do §4º do mesmo artigo.

Sem prejuízo, defiro pedido vertido às fls. 59, de modo que determino a 

expedição da competente certidão.

Intimem-se as partes e seus advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’ Oeste/MT, 21 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236342 Nr: 910-55.2016.811.0011

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gramel Indústria e Comércio de Cereais e Derivados 

Ltda, João Anderson Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gilberto Marcondes Junior, André Cruz 

Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6.072-B

 Ciência às partes do julgamento do Agravo de Instrumento interposto 

nestes autos, bem como sejam intimados para se manifestarem no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Mirassol D’Oeste-MT, 24 de maio de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259984 Nr: 1787-24.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Oliveira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela 

parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao 

menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, deverá a Secretária deste Juízo proceder com 

o agendamento da pericia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perito-médico, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor 

máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça 

Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 

3.º, parágrafo único, da referida resolução –, devendo ser expedido ofício 

nos moldes do Anexo I da mesma resolução e os demais atos necessários 

ao pagamento junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Determino ainda que a Assistente 

Social do Juízo realize, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, estudo social 

no ambiente familiar da requerente, devendo trazer aos autos o 

competente relatório, para se aferir a real necessidade da percepção do 

benefício assistencial pleiteado(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259824 Nr: 1734-43.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenir Aparecido Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Coberlino - 

OAB:9.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, deverá a Secretária deste Juízo proceder com 

o agendamento da pericia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 
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prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos.Deverá a 

Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor 

máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça 

Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 

3.º, parágrafo único, da referida resolução –, devendo ser expedido ofício 

nos moldes do Anexo I da mesma resolução e os demais atos necessários 

ao pagamento junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito.Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258938 Nr: 1381-03.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Jacobina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela 

parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao 

menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, deverá a Secretária deste Juízo proceder com 

o agendamento da pericia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perito-médico, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor 

máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça 

Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 

3.º, parágrafo único, da referida resolução –, devendo ser expedido ofício 

nos moldes do Anexo I da mesma resolução e os demais atos necessários 

ao pagamento junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Determino ainda que a Assistente 

Social do Juízo realize, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, estudo social 

no ambiente familiar da requerente, devendo trazer aos autos o 

competente relatório, para se aferir a real necessidade da percepção do 

benefício assistencial pleiteado(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256338 Nr: 215-33.2018.811.0011

 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: Clovis Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 61/61v a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer 

na audiência de Instrução designada para o dia 17/07/2018, às 14h15min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257670 Nr: 774-87.2018.811.0011

 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: Claudinei José de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, deverá a Secretária deste Juízo proceder com 

o agendamento da pericia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos.Deverá a 

Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor 

máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça 

Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 

3.º, parágrafo único, da referida resolução –, devendo ser expedido ofício 

nos moldes do Anexo I da mesma resolução e os demais atos necessários 

ao pagamento junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito.Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259362 Nr: 1594-09.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Teodoro Rosa

 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:

 Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, deverá a Secretária deste Juízo proceder com 

o agendamento da pericia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos.Deverá a 

Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 
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Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor 

máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça 

Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 

3.º, parágrafo único, da referida resolução –, devendo ser expedido ofício 

nos moldes do Anexo I da mesma resolução e os demais atos necessários 

ao pagamento junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito.Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249762 Nr: 2936-89.2017.811.0011

 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: Valderes Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18.387/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Interposto 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), intimem-se os apelantes para manifestação/contrarrazões 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT 08 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240565 Nr: 3199-58.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ferreira Serafim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ovelar - OAB:6270

 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, 08 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238365 Nr: 1955-94.2016.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Odair Penasso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio César Cestari Penasso - 

OAB:18.427-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, 08 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 210450 Nr: 2082-03.2014.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandira dos Santos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gandula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C MEDIDA 

CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por JANDIRA DOS 

SANTOS DE OLIVEIRA que move em face de JOÃO GANDULA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Analisando a manifestação de fl. 68, vislumbra-se a impossibilidade de 

localização do requerido e desde 2015 a autora não manifesta seu 

interesse na continuidade da demanda.

À luz do exposto, em razão da inércia do postulante, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do 

Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, 

§3º do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

Ciência a Defensoria Pública.

P. R. I. Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste-MT, 24 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 226255 Nr: 4851-81.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugenio Carlos Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF - Brasil Foods S A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO 

SOUZA LIMA - OAB:146.474, Sergio Donizeti Nunes - OAB:2420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karen Scarpi - OAB:246580, 

OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - OAB:146474

 (...)Para tanto, nomeio a empresa PJ1 PERÍCIAS JUDICIAIS, inscrita no 

CNPJ n.º 25.401.995/0001-23, com endereço à Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, n.º 2254, Ed. American Business Center, Sala 

1106, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP: 78050 -000, fone: (65) 

3027-2886, e-mail: contato@pj1periciais.com.br. Cientifique-se o perito a 

respeito da nomeação, bem como para que apresente, em 5 (cinco) dias: I 

– proposta de honorários; II – currículo com comprovação da 

especialização; e III – contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.Outrossim, 

intimem-se as partes para que, dentro de 5 (cinco) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I – arguam o impedimento 

ou a suspeição, se for o caso; II – indiquem assistentes técnicos; e III – 

apresentem quesitos.Com a vinda da proposta de honorários, deverão as 

partes ser intimadas para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 

05 (cinco) dias, a respeito de seu valor, o qual deverá ser arcado pela 

parte requerida, nos moldes do art. 95 do Código de Processo Civil.Em 

sendo concordes, determino, desde já, o depósito de 50% (cinquenta por 
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cento) dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos 

pelo requerido, porquanto requereu a produção da produção da prova, 

observando-se o art. 95 do Código de Processo Civil, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados os esclarecimentos necessários.Em sendo discordes, 

volvam-me conclusos para o arbitramento do valor.Depositada a primeira 

parcela, intime-se o perito para dar início à perícia necessária, cujo laudo 

deverá ser confeccionado nos termos do art. 473 do CPC e entregue no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Com a juntada do laudo pericial, 

intimem-se as parte para, querendo, manifestarem sobre o laudo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

dicção do art. 477, §1º, do CPC(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242297 Nr: 4033-61.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano do Carmo Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fls. 90/91, amparada em iterativa jurisprudência do o 

Superior Tribunal de Justiça segundo a qual apenas o executado 

validamente citado que não pagar nem nomear bens à penhora é que 

poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema 

conhecido como BACEN-JUD.Nesse sentido:(........).Dessa forma, ainda 

que não condicionada ao prévio exaurimento das medidas destinadas à 

localização de bens penhoráveis, tem-se que obrigatória a citação válida 

do devedor, para possibilitar sua defesa, em respeito ao princípio do 

devido processo legal, como ocorre nos casos em que efetivada a 

indisponibilidade de ativos financeiros via BACEN-JUD.Intime-se o 

exequente para que apresente o endereço atual do executado, em quinze 

dias, sob pena de suspensão, nos termos do artigo 921, III do Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo supra sem manifestação, certifique-se e 

façam conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste, 25 de maio de 

2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 75169 Nr: 1306-76.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eller da Silva & Silva Ltda, Sergio Luiz Bocardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pleito de fls. 88, tendo em vista que o código n° 

564-70.2017.811.0011 refere-se a carta precatória já devolvida à 

Comarca de origem.

Desta forma intime-se o exequente para pugnar o que direito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art.40 do LEF.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 24 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 180418 Nr: 1068-18.2013.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Materiais para Construção Ltda, Claiton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evonice Cristina Manieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, determino a remessa do feito ao Cartório Distribuidor para 

que retifique a distribuição deste processo devendo constar como Tipo de 

Ação: Execução de Sentença.

Considerando-se o disposto no artigo 782, §3º do Código de Processo 

Civil, defiro o pedido referente à expedição de ofício aos órgãos de 

proteção ao crédito, a fim de que seja procedido com a inserção do nome 

da executada Evonice Cristina Manieri em seus cadastros em virtude de 

débito que perfaz o valor de R$32.706,40 (trinta e dois mil, setecentos e 

seis reais e quarenta centavos) oriundos deste processo.

N'outra vértice, indefiro o pedido de penhora de bens que guarnecem na 

residência da executada, porquanto tal medida deve ser adotada em 

caráter excepcional, devendo ser autorizada somente quando o 

exequente comprovar que esgotou todos os meios à sua disposição para 

localizar bens de propriedade da executada passíveis de penhora, o que 

não é o caso dos autos.

Intime-se a exequente para que indique outros bens a penhora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III do 

CPC.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 149463 Nr: 553-17.2012.811.0011

 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: Maria do Carmo da Silva Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a autora e beneficiária da justiça gratuita conforme r. 

decisão de fls. 16/16-v°, conclui-se, portanto que não há como impor à 

requerente o pagamento prévio dos honorários periciais, ou, ainda 

adiantamento pericial das despesas do perito.

Posto isto, de acordo a resolução 127 do Conselho Nacional de Justiça, o 

valor dos honorários periciais, a serem pagos pelo Poder Judiciário em 

relação ao beneficiário de gratuidade de Justiça, será limitado a R$ 

1.000,00 (um mil reais).

Desta feita, determino a intimação do perito nomeado às fls.144, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da possibilidade de 

realizar a perícia, independentemente do recolhimento prévio dos 

honorários sendo estes fixados no montante encimado, para recebê-los 

ao final da demanda.

Destarte, consigne no referido mandado, que caso o perito aceite receber 

os honorários ao final da demanda, que indique a data para realização da 

perícia.

Ademais, promova-se a intimação pessoal da parte autora, no prazo de 10 

(dez) dias, constitua novo causídico.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT – 24 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242753 Nr: 4237-08.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACCdN, Luciene dos Santos Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Oliveira do Nacimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23151/O

 Defiro o pedido de fls. 35/36 para determinar a suspensão do processo 

até o cumprimento da obrigação pelo executado, nos termos no art. 922, 

CPC.
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Escoado o prazo da suspensão, intime-se a autora para que no prazo de 

15 (quinze) dias, traga informações aos autos acerca do cumprimento do 

acordo, sendo o silencio interpretado como satisfação da obrigação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 16 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259181 Nr: 1511-90.2018.811.0011

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Alves Memória

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:14.176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De pronto, determino que as intimações sejam feitas em nome do Drº. 

Amandio Ferreira Tereso Junior, OAB/MT 14.176-A e da Drª. Maria Lucilia 

Gomes, OAB/MT 5835-A.

 Cite-se a parte requerida para que compareça a sessão de 

conciliação/mediação designada para o dia 26 de Julho de 2018,às 

15h30min, devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada 

pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência.

Designada a audiência, intime-se o autor na pessoa do seu advogado, nos 

termos do §3º, do art. 334 do NCPC.

As partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10º, art. 334, do 

NCPC).

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado.

Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação.

Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 08 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.: 18149 Nr: 1751-70.2004.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Mauricio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana da Silva Castanho Max - 

OAB:3.779/MT

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos, tendo em 

vista que o RPV não foi expedido pois o beneficiário/autor encontra-se 

com sua situação cadastral irregular na Receita Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243250 Nr: 4571-42.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Omni Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabeth Cristina Peres da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Ferreira Tiburtino - 

OAB:23683/A, Pluma Nativa Teixeira Pinto de Oliveira Matos - 

OAB:SP/265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 72/73, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido vertido na peça inaugural, com fundamento no art. 487, I do CPC, 

para o fim de DECLARAR consolidado nas mãos da instituição requerente 

a posse e a propriedade do bem descrito na inicial, na forma do que 

dispõe o art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei n.º 911/1.969. Observe-se que, a lei 

10.931, de 2-8-2004, revogou o disposto anteriormente no § 5º do art. 3º 

do Decreto-lei n. 911, de 1º-10-1969, de modo que, tão logo ocorra o 

inadimplemento do financiado, é permitida a venda do bem a terceiros, 

devendo o proprietário fiduciário restituir ao devedor, pagas todas suas 

despesas, o saldo apurado, se houver."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SOUSA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 12/09/2018 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSON VINICIUS PINHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 12/09/2018 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000625-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MARCELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 12/09/2018 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: 1000624-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MARCELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 12/09/2018 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010152-96.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA MARA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS DOS SANTOS VALERO (EXECUTADO)

IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8010152-96.2016.8.11.0011 Vistos, etc. Considerando que 

a parte requerida não efetuou o pagamento espontâneo da condenação, 

conforme certificado no ID 10618334, DEFIRO a penhora on line da quantia 

de R$ 4.435,22 (quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e 

dois centavos), requerida pela parte autora nos presentes autos, a ser 

realizada nas contas em nome da parte executada MATEUS DOS SANTOS 

VALERO, CPF nº 032.512.821-90, e IRACI PEREIRA DOS SANTOS 

VALERO, CPF Nº 621.438.161-20, e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados. Os autos permanecerão no 

Gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras 

por meio do Banco Central. Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário. Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN JUD, que será 

juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte 

executada deverá ser intimada para manifestação. Caso o valor 

bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de 

Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que 

o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução. Não efetuado bloqueio de 

valores pelo Sistema Bacenjud por ter havido resposta negativa, indique o 

credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de maio de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-04.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE JULI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação retro designada, ficando a 

mesma agendada para o Dia: 18/09/2018 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: 1000275-86.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE JULI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

REDESIGNAÇÃO da audiência de Conciliação designada nos presentes 

autos, sendo a mesma agendada para o Dia: 18/09/2018 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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250757 Nr: 3405-38.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Ferreira Bonfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’ OESTE/MT

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de instrução e julgamento.

Dia 24 de maio de 2018, às 17h30min.

Autos n°: 250757

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e esta.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Luciano 

Paulo, Adriano, Jefferson, Clóvis e procedido o interrogatório da parte ré. 

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).

Memoriais finais e sentença proferidas oralmente.

As partes desistiram do prazo recursal.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Vistos, etc.

Preenchidos os requisitos legais, havendo prova da materialidade delitiva e 

indícios de autora, recebo a denúncia.

Em face do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na denúncia, 

para fins de ABSOLVER a ré Fabiana Ferreira Bonfim dos fatos que lhe 

foram imputados, na forma do art. 386, VII, do CPP.
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Resta esta sentença publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados.

Considerando que as partes desistem do prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedidas as baixas de praxe.

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

Laudison Moraes Coelho

Advogado

Fabiana Ferreira Bonfim

Parte ré

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 238454 Nr: 2010-45.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcos Barbosa Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 24 de maio de 2018, às 17h00min.

Autos n°: 238454

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Amanda, 

Michele e procedido o interrogatório da parte ré. Registre-se que o(s) 

depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes 

para memoriais finais, no prazo legal, 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

Geovani Mendonça de Freitas

Advogado

José Marcos Barbosa Gonzaga

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247761 Nr: 2014-48.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemir Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: anderson Rogerio Grahl - 

OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 24 de maio de 2018, às 16h10min.

Autos n°: 247761

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Kelly, 

Willian, Marcelo, Paulino, Calindo, Letícia, Adriele e procedido o 

interrogatório da parte ré. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) 

gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

O Ministério Público desiste da oitiva da testemunha PM de Souza.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Corrija-se na autuação do feito o nome do réu, para fazer constar 

ALDENIR DUARTE.

Defiro o pedido de juntada de substabelecimento.

Sendo testemunhas do Juízo, por entender dispensável seu depoimento 

após a oitiva de algumas testemunhas, dispenso a oitiva dos Policiais PM 

Artiago e Wilter Caxito.

Homologo o pedido de desistência da oitiva da testemunha PM de Souza.

Reitere-se a devolução da missiva expedida à fl. 112.

Com o retorno da missiva, declaro encerrada a instrução processual, 

abrindo-se vistas às partes para memoriais finais, no prazo legal, 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

Jorge Antônio Gonçalves Júnior

Advogado

Aldenir Duarte

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 241664 Nr: 3727-92.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 24 de maio de 2018, às 14h50min.

Autos n°: 241664

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público.

 OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Considerando que o causídico do réu encontra-se impossibilitado de 

conduzir a presente audiência, consoante atestado médico retro juntado, 

redesigno a presente audiência para o dia 12/06/2018, às 15:50h.

Abram-se vistas ao Ministério Público para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer os endereços das testemunhas Liliane, Sheila e Renata, que não 

forma localizadas, consoante certidão de fl. 190. Fornecidos os 

endereços, intime-se ou depreque-se, conforme o caso.

Expeça-se mandado de condução coercitiva das testemunhas Alzira de 

Souza, Karina Fátima e Etiene Rafaela, vez que apesar de devidamente 

intimadas (fl. 190) deixaram de comparecer.

Reitere-se o cumprimento da precatória expedida à fl. 163, visto que já 

escoado seu prazo para cumprimento.

Intime-se o réu.

Saem os presentes intimados.
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Frise-se ao causídico do réu que acaso esteja impossibilitado de 

comparecer a nova audiência, que realize substabelecimento, uma vez 

que o feito não poderá aguardar sua reabilitação ad eternum, sendo que, 

assim não o fazendo, será nomeada a Defensoria Pública para conduzir a 

audiência.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, Vitória Godoy, 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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 240519 Nr: 3172-75.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valéria Gonçalves Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 240519

 Vistos, etc.

Não sendo incumbência do Poder Judiciário diligenciar endereço de partes 

ou testemunhas, apenas em situações excepcionalíssimas, 

adequadamente comprovadas, poderia ser utilizado o aparato judicial para 

tal intento, cabendo à parte autora apontar o endereço da parte ré ou de 

suas testemunhas, principalmente em se tratando do Ministério Público a 

parte requerente, por possuir referido órgão poder requisitório neste 

sentido, segundo sua lei de regência.

Na hipótese, não tendo sido apontada concretamente a imprescindibilidade 

do depoimento da testemunha, não se mostra razoável transferir o ônus 

de informar a sua localização ao Poder Judiciário, vez que compete à 

parte a correta indicação do endereço da testemunha com a qual pretende 

comprovar as respectivas alegações.

Assim, indefiro o pleito de fl. 85.

No mais, dê-se vista dos autos a defesa para que se manifeste acerca do 

pedido de desistência da oitiva da testemunha.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 201902 Nr: 10185-48.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Salles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Martinez - 

OAB:13.681

 PROCESSO/CÓD. Nº 201902

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Executivo de Pena em face do recuperando ANTÔNIO 

CARLOS SALLES, condenado à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses, 

15 (quinze) dias e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa.

O Ministério Público manifesta pela extinção da pena imposta ao 

recuperando pelo seu devido cumprimento às fls.112.

 É o relatório. Decido.

Infere-se dos autos que o recuperando cumpriu integralmente a 

reprimenda imposta, não havendo notícia de seu descumprimento.

Deste modo, julgo extinta a pena de ANTÔNIO CARLOS SALLES, e, em 

consequência, extingo o presente feito.

Às providências e anotações necessárias. Após o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos, atentando-se o 

Sr. Gestor ao artigo 1.453 da CNGC.

P.R.I.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 31110 Nr: 1819-78.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 31110 Vistos, etc.Considerando a soltura do 

recuperando na ação penal sob CI 246082, o que possibilita o início do 

cumprimento da pena no regime semiaberto, aplico as seguintes condições 

ao apenado JOSÉ PEREIRA GOMES, devendo ser cumpridas em sua 

integralidade, sob pena de regressão de regime:(...).Designo audiência 

admonitória para o dia 18/07/2018, às _09h30min.Saliente-se ao 

recuperando que o não comparecimento em audiência poderá importar em 

regressão cautelar de regime, com expedição de mandado de prisão.Após 

a intimação do(a) recuperando(a) das condições acima estabelecidas, 

encaminhem-se os autos ao setor competente para o cálculo da pena 

restante.Com o cálculo de pena, intimem-se as partes para manifestação, 

em 05 (cinco) dias, iniciando pela defesa, vindo-me conclusos na 

sequência.Quanto à pena de multa, se aplicada, ao cálculo desta.Após o 

cálculo, intime-se o(a) recuperando(a) para pagamento em 10 (dez) dias, 

preferencialmente quando este(a) vir em Secretaria assinar lista de 

comparecimento. Transcorrido aludido prazo sem pagamento da multa ou 

requerimento de parcelamento, nos termos do art. 51, do CP, a multa será 

considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa 

à dívida ativa da Fazenda Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhem a 

certidão da divida ativa à Procuradoria Geral do Estado. Em sendo 

apontado o inadimplemento das condições supra mencionadas, 

certifique-se, vindo-me os autos conclusos.Intimem-se recuperando(a), 

servindo a presente de mandado, defesa e Ministério Público.Saliente-se 

ao(à) recuperando(a) que, em caso de dúvida, poderá informar-se com 

seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, com a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se encaminhar ao referido 

órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, Bairro Centro, Mirassol 

D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 23 de 

maio de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255953 Nr: 12-71.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Henrique Benevides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia, a fim de CONDENAR o réu FLÁVIO HENRIQUE BENEVIDES, já 

qualificado nos autos, como incursos nas penas do art. 157, §2º, I, do 

Código Penal (...) pelo que aumento a pena do réu em 1/3, fixando-a em 06 

(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Em atenção ao critério trifásico 

de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de 

multa em 90 (noventa) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do 

salário mínimo vigente à data dos fatos.Em decorrência do disposto no art. 

33, §2º, “a”, do Código Penal, conquanto a pena fixada seja inferior a 08 

(oito) anos, sendo o réu reincidente, fixo o regime inicial de cumprimento 

da pena privativa de liberdade no fechado.(...)A ordem pública, no 

particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual 

repetição do delito pelo agente, que conforme apontado, é reincidente 

con fo rme  j á  apon tado ,  no  p rocesso  cód .  168011  

[2908-85.2012.811.0015], ou seja, contumaz em práticas 

delituosas.Assim, há forte receio de que o representado, em liberdade, 

continue a colocar em risco o meio social. Sabe-se que a pretensão 

criminosa poderá não ser interrompida com o representado em liberdade, 

pois a sensação de impunidade gerada o fortalecerá ainda mais, 

encorajando-o a continuar na prática de novos crimes.Deixo de condenar 

o réu nas custas e despesas processuais.Oportunamente, após o trânsito 

em julgado, tomem-se as seguintes providências:a)Lance o nome do réu 

no rol dos culpados;b)Expeça-se guia de execução definitiva do 
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condenado. Certificado o trânsito em julgado apenas para a acusação, 

expeça-se guia de execução provisória, conforme item 7.29.8.1 da 

CNGC/MT.c)Em cumprimento ao disposto no art. 71, §2º, do Código 

Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão;d)Comuniquem-se os institutos de 

identificação estadual e federal; P.R.I.C.Mirassol D’Oeste/MT, 24 de maio 

de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 224483 Nr: 4556-44.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ivair Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: edson gomes de carvalho - 

OAB:19970, juliano barreto lopes - OAB:20450/0

 PROCESSO/CÓD. Nº 224483

 Vistos, etc.

Primeiramente, chamo o feito à ordem para dar o réu como citado, uma vez 

que teve total conhecimento da acusação que lhe é imputada, sendo que 

compareceu aos autos por meio de advogado constituído pugnando pelo 

prosseguimento do feito (fls. 69/70).

Considerando que o réu não cumpriu com as condições que lhe foram 

impostas, e ainda, compareceu aos autos pugnando pela revogação da 

suspensão processual, REVOGO o benefício concedido com fundamento 

no artigo 89, §§4º e 7º, da Lei 9.099/95, dando regular andamento ao 

processo.

Nessa linha, intime-se a defesa para apresentar resposta à acusação no 

prazo de 10 (dez) dias, por escrito, em consonância com art. 396 do CPP.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.° 27/2018/DF/NM

O Excelentíssimo Senhor Doutor CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO, Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO requerimento da 25ª Subseção de Nova Mutum da Ordem 

dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso, através do Ofício 

OAB/NM06/2.2018;

CONSIDERANDO recomendação do Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no 

expediente n. 0048829-05.2018.0000;

CONSIDERANDO que não há abastecimento de combustíveis na cidade de 

Nova Mutum em razão da greve dos caminhoneiros;

CONSIDERANDO a extensão territorial do município de Nova Mutum, qual 

seja, 9.545 km², possuindo diversos distritos em área rural, bem como o 

fato da Comarca abranger o município de Santa Rita do Trivelato, cuja 

sede dista 150 km da sede da Comarca;

CONSIDERANDO que muitos advogados atuantes na Comarca são de 

municípios vizinhos, igualmente afetados pela falta de abastecimento de 

combustíveis;

CONSIDERANDO a necessidade de preservação dos direitos dos usuários 

do sistema da Justiça, já que a escassez de combustíveis compromete o 

deslocamento de partes, advogados e testemunhas para as audiências;

RESOLVE:

Art 1.º SUSPENDER os prazos processuais no âmbito da Comarca de 

Nova Mutum-MT nos dias 29 e 30 de maio de 2018, os quais retornarão o 

seu curso no próximo dia útil subsequente.

Art. 2º RECOMENDAR aos magistrados da Comarca de Nova Mutum que 

defiram pedidos de adiamento das audiências designadas para o período 

de 29 a 30 de maio de 2018, adiando-as na hipótese de ausência de uma 

ou ambas as partes, bem como de seus advogados, sem adoção de 

qualquer penalidade.

Art. 3º SUSPENDER os prazos dos oficiais de justiça para o cumprimento 

de mandados no período de 29 a 30 de maio de 2018, ressalvados os 

casos urgentes e de plantão judiciário.

Publique-se e encaminhe-se à Presidência do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, 

25ª Subseção da OAB/MT, Defensoria Pública local e Ministério Público 

local.

Nova Mutum-MT, 29 de maio de 2018.

CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

Edital

EDITAL N.° 5/2018/DF/NM

Autos nº 2252-02.2018.811.0086 (116812)

Processo Seletivo para Estágio Remunerado da Comarca de Nova Mutum

O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Diretor do Fórum da Comarca de 

Nova Mutum/MT, Dr. CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO, torna público o 

GABARITO PRELIMINAR da prova realizada no dia 27/5/2018 na Escola 

Estadual José Aparecido Ribeiro, em conformidade com o Edital n. 

3/2018/DF/NM.

GABARITO PRELIMINAR CURSOS CIÊNCIAS CONTÁBEIS E 

ADMINISTRAÇÃO

01-B; 02-D; 03-A; 04-D; 05-B; 06-C; 07-A; 08-C; 09-D; 10-A; 11-C; 12-B; 

13-A; 14-A; 15-D; 16-B; 17-D; 18-C; 19-A; 20-A; 21-C; 22-B; 23-A; 24-D; 

25-B; 26-C; 27-A; 28-D; 29-B; 30-A; 31-A; 32-C; 33-D; 34-D; 35-B; 36-D; 

37-A; 38-B; 39-C; 40-D.

GABARITO PRELIMINAR CURSO DIREITO

01-B; 02-D; 03-A; 04-D; 05-B; 06-C; 07-A; 08-C; 09-D; 10-A; 11-C; 12-B; 

13-A; 14-A; 15-D; 16-B; 17-D; 18-C; 19-A; 20-A; 21-A; 22-B; 23-D; 24-A; 

25-D; 26-B; 27-C; 28-A; 29-B; 30-D; 31-A; 32-C; 33-D; 34-B; 35-A; 36-C; 

37-A; 38-D; 39-C; 40-A.

Observações:

1. O candidato que pretender interpor recurso em relação ao Gabarito 

Preliminar da prova deverá apresentá-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis a 

contar da publicação do presente Edital;

2. Para recorrer do Gabarito Preliminar o candidato deverá protocolar o 

requerimento perante a Central de Administração do Fórum de Nova 

Mutum;

3. Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo serão 

analisados e decididos pela Diretoria do Foro;

4. O Gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos 

impetrados, e as provas serão corrigidas de acordo com o Gabarito 

Oficial;

5. Se do exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da 

prova, a pontuação correspondente será creditada a todos os candidatos, 

independente de terem recorrido;

6. Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso 

de recurso e/ou de gabarito oficial definitivo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

Edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico e no átrio do 

Fórum.

Nova Mutum, 29 de maio de 2018.

 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000682-61.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GELCI PAHIM DE AVILA (EXECUTADO)

MARILSA APARECIDA AVILA VIECELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM DESPACHO Processo: 1000682-61.2018.8.11.0086. EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: MARILSA APARECIDA AVILA 

VIECELI, MARIA GELCI PAHIM DE AVILA Vistos etc. Primeiramente, a 

secretaria para certificar se houve pagamento das custas judiciais. Caso 

positivo cumpra-se o despacho de Id. 12984501, caso negativo intime-se a 
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parte autora pra adimplir a custas em 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito. NOVA MUTUM, 29 de maio 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000625-43.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ALVES DA SILVA BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. No que concerne a comprovação dos efeitos da mora 

tenho como ausente, uma vez que, o “Aviso de Recebimento” acostado 

aos autos, informa que a correspondência não fora entregue por motivo 

de ausência do réu, de modo que, não constituído os seus efeitos, 

cabendo a postulante demonstrar que esgotou os meios possíveis que 

dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. 

Acrescente-se, ainda, que o protesto apesar de ter sido descrito como 

pessoal não veio acompanhado de nenhuma comprovação de sua 

ocorrência. Assim, intime-se a parte Requerente a fim de emendar a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de comprovar se a parte 

Requerida fora devidamente notificada acerca da mora, ou que foram 

tomadas as providências devidas para tal fim, vez que o documento 

acostado aos autos não demonstra de maneira cabal a notificação quanto 

à mora. 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. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 27 de 

Abril de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000649-71.2018.8.11.0086

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:

MARINEUZA ROSA DA LUZ CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. No que concerne a comprovação dos efeitos da mora 

tenho como ausente, uma vez que, o “Aviso de Recebimento” acostado 

aos autos informa que a correspondência não fora entregue pelo motivo 

de ausência do réu, de modo que, não constituído os seus efeitos, 

devendo a postulante demonstrar que esgotou as possibilidades em 

localizar a Requerida. Acrescente-se, ainda, que o cartório não comprova 

qualquer intimação pessoal realizada, apesar de atesta-la. Assim, 

intime-se a parte Requerente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para fins de comprovar se a parte Requerida fora 

devidamente notificada acerca da mora, ou que foram tomadas as 

providências devidas para tal fim, vez que o documento não demonstra de 

maneira cabal a notificação quanto à mora. 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. Às providências. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário. Nova Mutum/MT, 27 de Abril de 2018. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000623-73.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO NOVELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT0015329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento c.c. 

Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Titan Engenharia, em desfavor 

de Rápido Transpaulo Ltda. Dessume-se da exordial que a parte Autora 

postula, em sede de antecipação de tutela, pela autorização para depósito 

judicial da quantia devida à ré, bem como determinação para que a 

demandada efetue a retirada da restrição que recai sobre o nome da parte 

Requerente. Pois bem. Para fins deste juízo sumário de cognição, tenho 

que 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, mormente porque a parte postulante demonstrou a 

existência da pendência financeira, bem como se prontificou a depositar o 

valor que entende devido. Por outro lado, a efetivação/permanência da 

restrição pode, concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da 

inadimplência a um patamar de irreparabilidade, o que compromete a 

eficácia do provimento final, sendo que o indeferimento do pedido 

liminarmente formulado certamente será mais prejudicial à parte Autora. 

Diante do exposto, presentes os requisitos autorizadores, 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 a intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover o depósito judicial do valor da pendência financeira 

informada por ocasião desta demanda, a ser posteriormente liberado em 

favor da parte ré, nos moldes do art. 542, CPC. Assim, tão logo quanto 

aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o que 

deverá ser certificado: DETERMINAR a intimação da parte Requerida para 

que proceda com a retirada do nome da parte Autora ou se abstenha de 

inscrever o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito/protesto 

relativamente à pendência financeira demonstrada nos autos, no prazo de 

10 (dez) dias, até o provimento final ou ulterior deliberação. Após, cite-se 

a parte Requerida para levantar o depósito ou oferecer resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, observando-se, imperiosamente, o disposto no art. 

546, parágrafo único, do Manual de Processo Civil. Por oportuno, a 

alegação de que o depósito não é integral só será admissível se a parte 

Requerida indicar o montante que entende devido (CPC, art. 544, IV). 

Alegada a insuficiência do depósito e indicado o montante que se entende 

devido, ao Autor é lícita a complementação no prazo de 10 (dez) dias, 

contado da intimação (CPC, art. 545). Por outro lado, poderá a parte 

Requerida levantar, desde logo, a quantia depositada, com a consequente 

liberação parcial da parte Requerente, prosseguindo o processo quanto à 

quantia controvertida (art. 545, § 1º, do CPC). Tratando-se de carta 

precatória, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para cumprimento, nos termos 

do art. 261, “caput”, do Código de Processo Civil. Por fim, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 27 de Abril de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000603-82.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO)

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Trata-se de Ação de Pensão por Morte c.c. Tutela de 

Urgência ajuizada por Alessandra de Sousa, em desfavor de Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS. DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça, em consonância com o art. 98 do Código de Processo Civil. Com 

efeito, partindo da premissa de que para almejar o benefício há que se 

comprovar um dos requisitos exigidos por Lei, inclusive a condição de 

união estável e a qualidade de dependente, não se pode concluir, por ora, 
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que se faz presente a probabilidade do direito, necessitando-se de dilação 

probatória, em especial porque o INSS apresenta fundamentação idônea 

para a não concessão do benefício, sendo indispensável oitiva de 

testemunhas para aclarar a situação de fato corrida. Contudo, para evitar 

qualquer situação que vai de encontro a equidade, pelo Poder Geral de 

Cautela e forte no art. 300, § 2º, do CPC, entendo, nesse caso e 

excepcionalmente, pela necessidade de agendamento de audiência de 

justificação para a produção de prova oral de modo a corroborar o 

alegado na petição inicial e na farta documentação, determino o 

agendamento da audiência para o dia 19 de julho de 2018, às 17h:00min. 

Deixo de agendar audiência de conciliação por se tratar de direito que não 

admite composição. Por assim sendo, POSTERGO o pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela para após a audiência de justificação, sendo que o 

prazo para contestar contará da intimação do deferimento do pedido, em 

conformidade com o art. 561, parágrafo único, por analogia. Cite-se a 

parte Requerida para que, querendo, responda à presente ação, no prazo 

legal. Consigne-se no mandado que, não sendo contesta a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

Autora (CPC art. 344). Após, intime-se a parte Autora para prazo legal 

apresentar impugnação, caso queira. Após, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo necessário. Às providências. Com urgência. Nova 

Mutum/MT, 27 de Abril de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83159 Nr: 895-89.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pneu Tech Ltda., Robson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Litoral Norte Comércio Madeiras Ltda ME, 

Vinicius Maciel Casa, Luiz Antonio Casa Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Eurico Marques Luz - 

OAB:MT 6.070

 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 das correspondências devolvidas de fls. 108/110, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80165 Nr: 3317-71.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Junges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josiane de Oliveira - OAB:MT 

23.925, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594, Maite Martina Santana e 

Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 Vistos em correição etc. Entendo que imprescindível a oitiva da mãe da 

vítima a Senhora Marly de Souza, ficando o advogado do autor 

responsável por informar o endereço dela no prazo de 05 dias, sob pena 

de preclusão. Redesigno a audiência para o dia 20 de setembro de 2016, 

às 16h:00min. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Saem as partes 

intimadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80165 Nr: 3317-71.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Junges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josiane de Oliveira - OAB:MT 

23.925, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594, Maite Martina Santana e 

Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 Código nº: 80165. L. Apolo: 1011010.

Vistos, etc.

O acusado, devidamente representado por seu procurador, apresentou 

resposta à acusação.

Tendo em vista que na defesa apresentada pelo réu não foi arguida 

nenhuma questão preliminar, tampouco da análise dos autos verifica-se a 

existência de qualquer das hipóteses elencadas no artigo 397 e incisos do 

Código de Processo Penal, designo audiência de instrução, interrogatório e 

julgamento para o dia 29 de junho de 2016, às 14h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.

Cientifiquem-se o Ministério Público.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Nova Mutum-MT, 10 de fevereiro de 2016.

Cássio Leite de Barros Netto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93750 Nr: 2300-29.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca dos documentos de fls. 50/70, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25824 Nr: 334-51.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irrigaplante Comércio e Representações Ltda, 

Walmir José Maccarini, Fabiano Ludwig

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Sivero Mantesso - 

OAB:200889/SP, Rafaela Posser - OAB:OAB/MT 9.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.213 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da carta precatória devolvida sem cumprimento e 

juntada às fls. 153/159, requerendo o que entender de direito no prazo de 

5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 103489 Nr: 2446-36.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jadir Everaldo Strada, Paulo Mocellin, Marcia 

Cristina Mocellin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 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 sob pena de 

devolução da missiva sem cumprimento (uma vez que a guia juntada 

refere-se às custas de distribuição da carta precatória), mediante a 
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expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45978 Nr: 1396-19.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBO Construtora de Obras Ltda. (Bonetti Construtora de 

Obras)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Witts dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Neli Maria Bonetti - OAB:MT 13.752-B

 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 para expedição do mandado de penhora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49158 Nr: 240-59.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Baltieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago José Fossati Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51486 Nr: 2517-48.2011.811.0086

 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: Cassius Zancanella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gráfica e Editora Mato Grossense News Ltda, 

Edson de Jesus ME, Eliane Paula Marquezan ME e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio José Cossetin - 

OAB:MT 8982, Versi Moleta - OAB:3533-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.213 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da carta precatória devolvida sem cumprimento e 

juntada às fls. 75/82, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100117 Nr: 284-68.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Galvan & Morelatto LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorivaldo Fernandes 

Stringheta - OAB:MT 3517-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca dos documentos de fls. 18/19, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93561 Nr: 2195-52.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trescinco Administradora de Consórcio S/C Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Valentin Nicolau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:MT 

3.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

2ª Vara

Intimação

Certidão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000388-09.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

4 IRMAOS AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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 que 

providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, 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.

Certidão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000565-70.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEANDRO PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO OAB - MT10262/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para impugnar a 

contestação no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 34746 Nr: 1082-78.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pasquali & Jankoski Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlinho Antônio Novelli, José Felisberto da 

Silva., Maria Novelli da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT, Daiana Costa Beber - OAB:13781/MT, Luis Felipe 

Lammel - OAB:MT 7.133, Roger Klerisson Rozão - OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Defiro o pedido de carga pleiteado pelo causídico do requerido à fl. 405vº.

 Após a devolução dos autos na secretaria desta vara, retornem 

conclusos ao gabinete para apreciação.

 Às providências.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 32936 Nr: 2263-51.2006.811.0086

 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: JdST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:

 Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade e embargos à execução, os 

quais recebo como impugnação ao cumprimento de sentença opostos pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em face do 

impugnado CANÍSIO KIST DIEL, ambos já qualificados nos autos, vez que 

apresentados tempestivamente.

Segundo o INSS, os cálculos apresentados pela parte embargada acerca 

do valor devido pela condenação estariam equivocados e apresentando 

excesso no valor a ser executado.

Assim, apresentou planilhas do valor que entendeu devidos às fls. 

148/150.

Em seguida, a parte impugnada impugnou os cálculos apresentados pela 

autarquia previdenciária, apresentando manifestação às fls. 152/153 e 

cálculos às fls. 154/155.

Sendo assim, considerando que as partes divergem acerca de qual 

cálculo seria o correto para verificar o valor devido, remetam-se os autos 

ao contador judicial para elaboração de novo cálculo.

Após, tornem os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42644 Nr: 2008-88.2009.811.0086

 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: Mercedes Lunardi Rissardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos. Analisando detidamente os autos, verifico que não foram 

alegadas matérias preliminares ou prejudiciais ao conhecimento do mérito 

na presente ação previdenciária, de modo que DOU O FEITO POR 

SANEADO. Nesse diapasão, fixo como ponto controvertido a condição da 

autora de segurada especial da previdência social, na modalidade de 

trabalho rural, a carência de tempo necessária, a implementação do 

requisito etário e o desempenho de trabalho urbano. Considerando a 

juntada de novos documentos pela parte autora, imprescindível que a 

parte requerida se manifeste acerca destes. Ademais, é fundamental a 

intimação das partes para que informem as provas que pretendem 

produzir, ou se desejam apenas ratificar aquelas já produzidas nos autos, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo sem qualquer 

manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98641 Nr: 5499-59.2016.811.0086

 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: Elessandro Garcia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420, Sônia Maria Petenatti - OAB:10.371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Cuida-se de res tauração dos autos ext rav iados n° . 

2277-93.2010.811.0086, código 46853, instaurado de ofício por esta 

Magistrada, às fls. 16.

 Os autos extraviados versavam sobre ação previdenciária para 

concessão de auxílio-acidente, ocupando o polo ativo ELESSANDRO 

GARCIA DE OLIVEIRA e o polo passivo o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS.

Determinada a instauração da restauração às fls. 16, as partes foram 

citadas e intimadas a apresentarem os documentos que possuíam em seu 

poder.

ELESSANDRO GARCIA DE OLIVEIRA acostou as cópias que tinha em seu 

poder às fls. 28/61, enquanto que o INSS apresentou contestação 

totalmente impertinente ao procedimento às fls. 62/68-v, trazendo anexos 

os documentos de fls. 69/77.

Ausente qualquer oposição à restauração dos autos, aplica-se à hipótese 

em epígrafe o disposto no artigo 714, § 1°, do CPC, assim redigido:

Art. 714. A parte contrária será citada para contestar o pedido no prazo 

de 5 (cinco) dias, cabendo-lhe exibir as cópias, as contrafés e as 

reproduções dos atos e dos documentos que estiverem em seu poder.

§ 1o Se a parte concordar com a restauração, lavrar-se-á o auto que, 

assinado pelas partes e homologado pelo juiz, suprirá o processo 

desaparecido.

Portanto, considerando que ambas as partes tiveram a oportunidade de se 

manifestar acerca da presente restauração e não houve oposição, 

HOMOLOGO a presente restauração de autos, para que supra o processo 

n°. 2277-93.2010.811.0086, código 46853.

Considerando que não foi possível a apurar a responsabilidade acerca do 

desaparecimento do feito, bem como uma das partes se trata de autarquia 

previdenciária e a outra é beneficiária da gratuidade da justiça, não há que 

se falar em condenação ao pagamento das custas da restauração e 

honorários de advogado, conforme artigo 718, c/c artigo 98, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101828 Nr: 1371-59.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Ferreira de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Wobeto Baraldi - 

OAB:MT 14.381, Rocilda Maria M. Costa - OAB:18.197/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Para o desempenho de tal mister, NOMEIO como perito o Dr. 

Rodrigo Mustafa de Albuquerque, podendo ser localizado à Rua dos 

Jatobás, n°. 684, apto 08, bairro Jardim das Orquídeas, em Nova 

Mutum/MT, com o telefone n°. 065 99958-8133, sendo que o laudo deverá 

ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias, após a realização da perícia. A 

título de remuneração, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), o valor máximo permitido pelo Sistema da Assistência 

Judiciária Gratuita da Justiça Federal, em virtude da especialização do 

profissional, bem como pelo fato de que é um dos poucos médicos desta 

Comarca cadastrado no referido sistema. Intimem-se as partes para 

exercer o disposto no artigo 465, § 1°, incisos I, II e III, do CPC. Após, a 

intimação do perito para a realização da perícia deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e dos quesitos apresentados pelas 

partes (art. 465, III, CPC), bem como da expressa menção à necessidade 

de comunicação a este Juízo da data do exame, assegurando-se ao 

profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos. Fica desde já 
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determinado que o profissional agende data para a realização da perícia, 

devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, no termos do artigo 477, § 1º, 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para manifestação sobre o 

laudo, certifique-se e tornem os autos conclusos. Outrossim, 

considerando que o requerido suspendeu o benefício deferido em sede de 

antecipação de tutela, intime-se novamente o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, para que restabeleça o auxílio doença em favor 

do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa 

diária que já foi determinada às fls. 84/88. Cumpridas todas as 

determinações, tornem os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97977 Nr: 5097-75.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Alves de Lacerda Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tassoni Martinelli e Cia Ltda - ME, Lucas 

Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o requerimento expresso da parte requerente às fls. 237 e 

que a conciliação pode ser tentada a qualquer tempo, designo audiência 

de conciliação para o dia 13/07/ 2018, às 13h00, a qual será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos.

 Suspenda-se o prazo para a especificação de provas, o qual deverá ser 

retomada a contagem após a realização da audiência de conciliação, se o 

resultado for infrutífero.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 84209 Nr: 1535-92.2015.811.0086

 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: Ministerio Publico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Pacheco Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 Vistos.

Considerando os endereços informados pelo Ministério Público à fl. 76, 

expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de Criciúma/SC para a 

citação e intimação do denunciado, bem como realização de audiência de 

suspensão condicional do processo a ser designada pelo Juízo 

Deprecado, além da fiscalização das condições impostas ao réu.

Após, devolva-se a missiva a este Juízo, juntamente com as planilhas de 

comparecimento do acusado, além de informar se cumpriu devidamente as 

condições do benefício impostas para o período de prova.

Após o retorno das informações, abra-se vistas dos autos ao Ministério 

Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-22.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE DOMINGAS DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dados do Processo: Processo: 1000607-22.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 10.498,68 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

17/10/2018 Hora: 17:40 REQUERENTE: ZENAIDE DOMINGAS DA SILVA 

LIMA Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - MT0014992S Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Procedo a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 23 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-07.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Dados do Processo: Processo: 

1000608-07.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 10.192,29 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 23/10/2018 Hora: 13:00 REQUERENTE: 

EDILSON CONCEICAO DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO 

LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 

3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-908 Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - MT0011065S-A Senhor(a): REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Procedo a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 
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qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, 

bem como de todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 23 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-74.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

C A R T Õ E S  S . A .  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1000610-74.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 10.324,25 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 23/10/2018 Hora: 14:20 REQUERENTE: 

ADRIELLE DOS SANTOS DAS NEVES Advogado do(a) REQUERENTE: 

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 Advogado do(a) 

REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - MT0003056A Senhor(a): 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 23 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-36.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDINEIDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 

Dados do Processo: Processo: 1000619-36.2018.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 11.766,71 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

23/10/2018 Hora: 16:00 REQUERENTE: MARIA CLAUDINEIDE DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Nome: BANCO 

BRADESCO SA Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, - DE 3271/3272 

AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 Advogado do(a) 

REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT0011065S-A 

Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 23 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000620-21.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA DA SILVA BALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 

Dados do Processo: Processo: 1000620-21.2018.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 10.283,49 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

23/10/2018 Hora: 16:20 REQUERENTE: VANILDA DA SILVA BALBINO 

Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Nome: BANCO 

BRADESCO SA Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, - DE 3271/3272 

AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 Advogado do(a) 

REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

MT0014992S Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 23 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000646-19.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLECIA DE ABREU MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Dados do Processo: Processo: 

1000646-19.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 10.063,28 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 24/10/2018 Hora: 14:40 REQUERENTE: 

ANA CLECIA DE ABREU MELO Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 

3475, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-908 Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA 

MARI - MT0003056A Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Procedo a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 23 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-56.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO LEDIMAR LUCCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Dados do Processo: Processo: 

1000650-56.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 37.480,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 24/10/2018 Hora: 15:00 REQUERENTE: 

OLAVO LEDIMAR LUCCA Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA 

DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 

SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT0003056A Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 
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(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 23 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-33.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALIXTO GOMES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dados do Processo: Processo: 1000658-33.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 10.115,65 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

24/10/2018 Hora: 15:40 REQUERENTE: ANTONIO CALIXTO GOMES NETO 

Advogado do(a) REQUERENTE: VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - 

MT24738/O REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: TRAVESSA L, 1731, DOM BOSCO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78050-500 Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - MT0011065S-A Senhor(a): REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Procedo a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, 

bem como de todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 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.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-10.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON DE SOUZA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dados do Processo: Processo: 1000666-10.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 10.062,92 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

24/10/2018 Hora: 17:20 REQUERENTE: RONILSON DE SOUZA SANTANA 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - MT0014992S Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Procedo a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 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.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000667-92.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CANELA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

C A R T Õ E S  S . A .  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1000667-92.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 10.274,69 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 24/10/2018 Hora: 17:40 REQUERENTE: 

JESSICA CANELA DA CONCEICAO Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO 

LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT0014992S Senhor(a): 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 
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cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 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.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-77.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL BENTO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dados do Processo: Processo: 1000668-77.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 11.474,11 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

30/10/2018 Hora: 13:00 REQUERENTE: NATANAEL BENTO DE ASSIS 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

MT0011065S-A Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Procedo 

a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 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.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 80165 Nr: 3317-71.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Junges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josiane de Oliveira - OAB:MT 

23.925, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594, Maite Martina Santana e 

Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 Nesse mesmo sentido, cito: PENAL. RÉU ABSOLVIDO DE LESÃO 

CORPORAL CONTRA EX-COMPANHEIRA E SOGRA. INCIDÊNCIA DA LEI 

MARIA DA PENHA. APELAÇÃO ACUSATÓRIA. ACUSAÇÃO BASEADA EM 

INDÍCIOS NÃO CONFIRMADOS DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. 

SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu absolvido da imputação de infringir duas 

vezes o artigo 129 § 9º, do Código Penal, ensejando inconformidade do 

õrgão acusador, que recorre pela condenação argumentando que há 

provas suficientes para tanto. 2 Embora o depoimento vitimário seja 

reputado de grande relevância na apuração de crimes envolvendo a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, a condenação somente se 

justifica se não houver discrepâncias relevantes nos relatos, pois a 

dúvida em matéria penal é resolvida em favor do réu. 3 Apelação 

desprovida. (TJ-DF - APR: 20131310046368, Relator: GEORGE LOPES 

LEITE, Data de Julgamento: 16/04/2015, 1ª Turma Criminal, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 24/04/2015 . Pág.: 140) Por todo o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA E ABSOLVO o réu Evandro Junges 

da acusação contida na denúncia, com esteio no artigo 386, VII do CPP. 

Sem custas. Transitada em julgado, proceda-se às comunicações de 

praxe e após arquive-se, com as devidas baixas e anotações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 117625 Nr: 2592-43.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodson Marcos Cracco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Fabio Zuch - 

OAB:OAB/RS 54538

 Vistos.

Considerando a vinda do presente Executivo de Pena a este Juízo, vistas 

ao Ministério Público e em seguida, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 89161 Nr: 4485-74.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Em resumo, para efeitos de publicação da presente sentença: Condeno o 

réu Geovane Rodrigues da Silva à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) 

meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 104 (cento e quatro) 

dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário 

mínimo vigente, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes 

previstos pelos artigos 157, §2º, inciso II, do CP, por duas vezes, e artigo 
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244-B da Lei 8069/90, todos no forma do artigo 70, caput do CP, 

concedendo a ele o direito de recorrer em liberdade desta sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 109550 Nr: 5721-90.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardel Lennon Laabs, Maico Sidnei Pereira 

Romera, Michael de Paula Paixão, Marcos Steffan Marques de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machado - 

OAB:13.065, Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A, Jonas 

Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 15.530, Marcelino Santana de 

Oliveira Junior - OAB:MT 21.500

 .Em resumo, para efeitos de publicação da presente sentença: CONDENO 

o réu Jardel Lennon Laabs, à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 

20 (vinte) dias de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, 

calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente, 

em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos pelos 

artigos 157, §2º, incisos I e II, por quatro vezes, na forma do artigo 70 do 

Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade desta 

sentença; CONDENO o réu Maico Sidnei Pereira Romera à pena de 09 

(nove) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime inicial aberto, 

pela prática do crime previsto pelo artigo 311 do CTB, com o direito de 

recorrer em liberdade desta sentença; Por fim, ABSOLVO os réus Michael 

de Paula Paixão, Maico Sidnei Pereira Romera e Marcos Steffan Marques 

de Miranda, da acusação quanto à prática dos crimes previstos pelo artigo 

157,§2º, I e II do CP, por quatro vezes, na forma do artigo 70 do CP, forte 

no artigo 386, VII do CPP.Certificado o trânsito em julgado ou encerrados 

os recursos em segunda instância, caso confirmadas as condenações, 

expeçam-se as guias de execução penal definitivas ou provisórias dos 

réus Jardel e Maico, formando-se o processo de execução penal do 

primeiro, e junte-se a guia de Maico no executivo de pena já 

existente.Transitada em julgado, lancem-se os nomes dos réus 

condenados no rol dos culpados e oficie-se, ao Juízo de seus domicílios 

eleitorais para os fins previstos no art. 15, inciso III, da Constituição 

Federal (suspensão dos direitos políticos).

Comarca de Nova Xavantina

Diretoria do Fórum

Comunicado

GABARITO DEFINITIVO DA PROVA DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR - 

DIREITO - TJMT- NOVA XAVANTINA

* O Gabarito Definitivo completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

GABARITO DEFINITIVO DA PROVA DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL MÉDIO - 

DIREITO - TJMT- NOVA XAVANTINA

* O Gabarito Definitivo completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 104240 Nr: 2779-79.2018.811.0012

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS, WLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076

 Vistos.

Processe-se em segredo de justiça (art. 18 e 143 e parágrafo único, 

ambos do ECA – Lei nº 8.069/90).

DO AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE

A autoridade policial informa a este juízo, na esteira do disposto no art. 5º, 

LXII da CF, a apreensão em flagrante de ARILSON ALVES DOS SANTOS e 

WELISON LAIRTON ABREU, ambos qualificados nos autos, pela prática, 

em tese, do ato infracional análogo ao delito previsto no artigo 157, §2º, 

incisos I e II, do Código Penal.

Constam do auto as advertências constitucionais e legais quanto aos seus 

direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a 

assistência da família, conforme preconiza o artigo 5º LXIII, CF.

Há nota de pleno e formal conhecimento de ato infracional, a qual foi 

expedida dentro do prazo de 24 horas contados da apreensão, estando 

assinada pela autoridade policial e contendo o motivo da apreensão, o 

nome do apreensor e das testemunhas.

Não existindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, 

razão pela qual HOMOLOGO o presente auto e passo a analisar o PEDIDO 

DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA realizado pelo Ministério Público.

Narra a exordial que Arilson Alves dos Santos e Welison Lairton Abreu, no 

estabelecimento denominado “Drogaria Mais Saúde”, agindo em concurso, 

com a mesma unidade de propósitos e desígnios, com o uso de arma 

branca, subtraíram para si mediante violência e grave ameaça a quantia 

aproximada de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Da análise dos documentos carreados aos autos, notadamente do auto de 

apreensão em flagrante de ato infracional, boletim de ocorrência nº. 

2018.159320, do termo de reconhecimento de pessoa, do termo de 

reconhecimento do objeto, auto de apreensão e auto de entrega, 

verifica-se, nessa fase de cognição sumária, que há indícios de autoria e 

materialidade (fumus boni juris).

Na situação concreta, extrai-se do caderno investigativo que os menores 

teriam adentrado o estabelecimento e questionado da existência de um 

medicamento. Consta que, no momento em que a vítima se levantou para 

verificar, os menores anunciaram o assalto. A vítima relata que a todo 

tempo ficou sob a mira da arma branca (faca), sendo ameaçada de morte 

caso gritasse e, ainda, um dos menores chegou a fazer menção de 

golpeá-la. Depois de subtrair a quantia aproximada de quatrocentos reais, 

os menores teriam empreendido fuga.

Portanto, pela narrativa fática apresentada, observa-se que ato infracional 

ocorreu com grave ameaça à pessoa, com o concurso de dois agentes e 

utilização de arma. Infere-se, assim, que a conduta perpetrada pelos 

adolescentes fora gravíssima, pois impingiram medo às vítimas, havendo 

narrativa, inclusive, acerca da menção de golpear uma delas com uma 

faca. A necessidade da medida de internação encontra-se fundamentada 

não só na gravidade concreta do ato infracional supostamente praticado, 

mas também na necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista 

que os adolescentes praticaram o ato em local de grande circulação de 

pessoas (comércio), demonstrando total desrespeito à autoridade estatal 

constituída. Assim, resta latente a necessidade da medida (artigo 108, 

parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA) de 

internação. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ECA. REVOGAÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. 

LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. COMANDO JUDICIAL MOTIVADO. 

GRAVIDADE DA CONDUTA. Ausente ilegalidade no comando judicial que 

decretou a internação provisória do paciente, pois, ainda que de forma 

sucinta, fundamentado na gravidade da conduta praticada pelo menor 

(roubo majorado e tentativa de roubo majorado). ORDEM DENEGADA. 

(Habeas Corpus Nº 70075404798, Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 

03/10/2017). (TJ-RS - HC: 70075404798 RS, Relator: Liselena Schifino 

Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 03/10/2017, Sétima Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/10/2017)

HABEAS CORPUS. ECA. REVOGAÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. 

LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. COMANDO JUDICIAL MOTIVADO. 

GRAVIDADE DA CONDUTA. Ausente ilegalidade no comando judicial que 

decretou a internação provisória do paciente, pois, ainda que de forma 

sucinta, fundamentado na gravidade da conduta praticada pelo menor 

(roubo majorado). ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Nº 70075042986, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino 

Robles Ribeiro, Julgado em 31/08/2017). (TJ-RS - HC: 70075042986 RS, 

Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 31/08/2017, 

Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

04/09/2017)
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Assim, nos termos do disposto nos artigos 108 e 122, inciso I, ambos do 

ECA, verificada a imperiosa necessidade da medida, DECRETO A 

INTERNAÇÃO PROVISÓRIA dos menores ARILSON ALVES DOS SANTOS 

e WELISON LAIRTON ABREU, ambos qualificados nos autos, pelo prazo 

máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, a ser revista, se necessário.

SIRVA-SE cópia da presente decisão como mandado de internação dos 

adolescentes.

Expeça-se guia de internação provisória, conforme art. 874, 4º, do 

Provimento 13/2018 CGJ.

Oficie-se, no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, ao Órgão Gestor 

do Sistema Socioeducativo, a fim de que informe acerca da existência de 

vagas, conforme preconizado no art. 874, 2º, do Provimento 13/2018 CGJ.

Com resposta de disponibilização de vaga em estabelecimento adequado 

para a internação provisória, encaminhem-se os representados, cabendo 

à SEJUDH, através do Órgão Gestor do Sistema Socioeducativo, realizar o 

transporte (art. 874, 3º, do Provimento 13/2018 CGJ).

Oficie-se à Autoridade Policial, a fim de que cumpra o disposto no art. 185, 

§2°, DO ECA, devendo o adolescente aguardar sua remoção em 

repartição policial, em seção isolada dos adultos e com instalações 

apropriadas, NÃO PODENDO ULTRAPASSAR O PRAZO MÁXIMO DE 

CINCO DIAS, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE. Portanto, atingido o 

prazo de cinco dias e não sendo providenciada a transferência dos 

menores, a Autoridade Policial deverá proceder à liberação, 

independentemente de nova ordem judicial.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

Oficie-se ao Delegado de Polícia local, cientificando-lhe do teor da 

presente decisão.

DA REPRESENTAÇÃO

1. Recebo a representação ofertada, com fulcro no art. 184, “caput” do 

ECA, dando os adolescentes como incursos no artigo supra mencionado e 

designo audiência de apresentação para o dia 15 de junho de 2018, às 

14h10min (Horário de oficial Mato Grosso).

2. Cientifiquem os adolescentes e os pais ou responsável da presente 

ação de representação, e notifique-os a comparecer à audiência, 

acompanhados de advogado (ECA, art. 184, § 1º). Caso os adolescentes 

permaneçam internados provisoriamente, a audiência de apresentação 

deverá ser deprecada ao Juízo do local de cumprimento, a teor do que 

dispõe o art. 874, 5º, do Provimento 13/2018 CGJ.

3. Se os pais ou responsável não forem localizados, voltem-me conclusos 

para nomeação de curador especial ao(à) adolescente (ECA, art. 184, 

§2º).

4. Determino o estudo psicossocial dos adolescentes bem como de seus 

pais ou responsáveis, com finalidade de apresentar informações 

detalhadas acerca da situação pessoal, familiar e social do adolescente, 

circunstâncias que o levaram à suposta prática infracional e suas 

necessidades pedagógicas, contendo ao final sugestão de 

encaminhamento. Tendo em vista a falta de equipe credenciada neste 

juízo, oficie-se ao Município de Nova Xavantina – MT.

5. Oficie-se o Cartório Distribuidor para que informe certidão cível dos 

menores, verificando se há eventuais representações.

6. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68384 Nr: 43-93.2015.811.0012

 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: LUIZ FERNANDES ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos da 

juntada de petição de ref. 74 do INSS

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 64621 Nr: 122-09.2014.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR ALVES DA SILVA, ABADIA DIVINA BUENO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAES MINERAÇÃO LTDA, MASSAIKO 

SASSAKI, TELMA LAURA RODRIGUES DA SILVA, RILDO DONIZETE 

MARTINS, NX GOLD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES 

FILHO - OAB:

 Intimação do Terceiro Interessado, Ricardo de Babo Mendes , via 

advogado, da Decisão de fls. 396/398, cuja parte dispositiva segue 

abaixo:

 "Ante o exposto, REJEITO o pedido de intervenção de terceiro formulado 

por Ricardo de Babo Mendes e determino o regular prosseguimento da 

presente ação."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000114-73.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE FERREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA FERREIRA FERNANDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista que não há assinatura da 

parte autora no acordo constante do Id. 13418753, expeço-lhe intimação 

para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, procedo, ainda, com o 

cancelamento da audiência conciliatória. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina / MT, 29 de maio de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 036/2018 - CA

 O Doutor JORGE HASSIB IBRAHIM, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e nos termos do artigo 39 da Lei n.º 8.935/94, artigo 152 

da CNGCE/MT e artigo 1º da Resolução 80/2009 do CNJ.

 CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos de Processo 

Administrativo Disciplinar n.º 1639-84.2013.811.0044 (52431), 

1814-44.2014.811.0044 (56098), 1955-97.2013.811.0044 (52746) e 

1956-82.2013.811.0044 (52747).

 CONSIDERANDO que compete ao Juiz de Direito, no exercício da Direção 

do Foro, tomar quaisquer providências de ordem administrativa, visando à 

regularidade dos serviços forenses e administrativos da Comarca;

 CONSIDERANDO o Provimento nº. 12/2013/CM, que dispõe sobre os 

serviços notariais e de registro exercidos no âmbito do Estado de Mato 

Grosso;

 CONSIDERANDO a Lei n. 6.015/1973, que dispõe sobre os registros 

públicos, e dá outras providências;

 CONSIDERANDO a Lei n. 8.935/1994, que regulamenta o artigo 236 da 

Constituição federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro; 

Considerando a Lei n. 9.812/1999, que acrescenta parágrafos ao artigo 30 

da Lei n. 6.015/1973;

 CONSIDERANDO o contido na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça relativas ao Foro Extrajudicial, art. 152 – Da 

Designação de Substituto das Serventias nos Casos de Vacância, e 
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seguintes;

 CONSIDERANDO as recomendações contidas na Resolução nº. 80/2009 

–CNJ – que disciplina o procedimento a ser obedecido diante da vacância 

dos serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com as 

normas constitucionais pertinentes à matéria, estabelecendo regras para a 

preservação da ampla defesa dos interessados, para o período de 

transição e para a organização das vagas do serviço de notas e registro 

que serão submetidas a concurso público.

 RESOLVE:

 Art. 1º - Declarar vaga a Serventia Extrajudicial do 1.º Ofício da Comarca 

de Paranatinga, nos termos do art. 39 § 2º da Lei 8.935/94; art. 152, § 2.º, 

da CNGCE/MT; Resolução nº 80/2009-CNJ e Provimento nº. 12/2013/CM,

 Art. 2º. - Designar GISELLE MARIA COSTA VASQUES, brasileira, casada, 

portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 4.650.560-3 SSP/PR, inscrita 

no CPF sob nº 958.996.699-34, em caráter precário, temporário e 

provisório, TABELIÃ SUBSTITUTA, para responder pela serventia a partir 

da data de publicação da presente portaria, até que seja provida por 

concurso público, nos termos do art. 39, § 2º da Lei n.º 8.935/94, art. 152, 

§ 2.º, da CNGCE/MT e Provimento n.º 12/2013/CM.

 Art. 3º - Lavre-se o competente termo de posse, fazendo nele constar as 

advertências do artigo 5º e seguintes do Provimento n.º 12/2013/CM, bem 

como aquelas elencadas no artigo 152 e seguintes da CNGCE/MT.

 Art. 4º - Comunique-se imediatamente o Exmo. Sr. Desembargador 

Presidente do Egrégio Conselho da Magistratura, a Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 153 da CNGCE/MT 

e artigo 7º do Provimento 12/2013/CM.

 Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário.

 P.R.I.

 Paranatinga-MT, 24 de maio de 2017.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52431 Nr: 1639-84.2013.811.0044

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: J(dDeD(dFdCdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana A. de Pinho Quintela 

Novaes - OAB:7471/MT, Fernando Heron de Paula Guerreiro - 

OAB:15.407/MT, Lafayette Garcia Novaes Sobrinho - OAB:6842, 

NELSON BARDUCO JUNIOR - OAB:24167-A/MT

 Vistos, etc. (...)Partindo dessa premissa, é necessária a regularização 

para a nomeação de um interventor para responder pelo Serviço de 

Registro de Imóveis do 1.º Ofício desta Comarca, tendo em vista que foi 

decretada a perda da delegação do 1.º Ofício da Comarca de Paranatinga, 

outorgada ao Sr. Antonio Francisco de Carvalho (fls. 700/716). (...). A 

interventora desenvolve as atividades regularmente, inexistindo razões 

para ser destituída da função, pelo contrário, deverá ser designada em 

caráter precário, temporário e provisório, como tabeliã substituta do 

Cartório de Registro de Imóveis do 1.º Ofício da Comarca de Paranatinga. 

Feitas essas considerações, declaro vaga a serventia extrajudicial do 1.º 

Ofício da Comarca de Paranatinga, e designo a Srª. GISELLE MARIA 

COSTA VASQUES, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade 

RG sob nº 4.650.560-3 SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 958.996.699-34, 

em caráter precário, temporário e provisório, TABELIÃ SUBSTITUTA, para 

responder pela serventia a partir da data de publicação da presente 

decisão, até que seja provida por concurso público.A remuneração da 

Tabeliã designada fica limitada ao valor de 90,25% do subsídio do Ministro 

do Supremo Tribunal Federal (art. 157, § 1.º da CNGCE), devendo esta ser 

custeada pela serventia do 1.º Ofício de Registro de Imóveis.Determino 

que a renda líquida excedente a 90,25% seja feita na conta única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo valor deverá ser 

vinculado ao processo criado pelo Juiz Corregedor Permanente (Art. 161, 

§ 1.º e 2.º, da CNGCE).Intime-se a tabeliã substituta, dos termos da 

presente decisão, bem como, para que cesse os depósitos ao requerido 

Antonio Francisco de Carvalho, imediatamente. Baixe-se a competente 

Portaria. Comunique-se ao Desembargador Presidente do Egrégio 

Conselho da Magistratura, para abertura de concurso (art. 153, CNGCE). 

Dê-se ciência à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. 

(...)

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50762 Nr: 2276-69.2012.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alécio Zornitta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:17.528 

OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por BANCO 

BRADESCO S.A em face de ALÉCIO ZORNITTA.

Intimado o exequente, a dar prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção, deixou transcorrer o prazo, sem manifestação (fls.58).

DECIDO.

Verifico que o processo está paralisado, há mais de 30 ( trinta) dias, por 

inércia da parte autora que, devidamente intimada a providenciar o 

andamento do feito, deixou de providenciar as diligências que lhe 

competiam.

Com efeito, prescreve o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civi, o 

seguinte:

"Art.485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor, 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)"

Assim, dace ao abandono processual demostrado pela parte autora, com 

fulcro no art.485, inciso III do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito.

Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais.

Transitada esta em julgada, pagas as custas, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 23247 Nr: 2028-45.2008.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Alves Calixto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rokuro Yoshioka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Buzelle - OAB:2381B

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO ajuizada por DIVINO ALVES CALIXTO 

em face de ROKURO YOSHIOKA e esposa, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 132/133 verso, a parte requerente pugnou pela desistência na 

ação e a extinção do processo.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.
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Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53919 Nr: 49-38.2014.811.0044

 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: Gercina Alves Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do artigo. 

924, II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto a 

presente execução, o que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Publica-se.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54672 Nr: 744-89.2014.811.0044

 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: Leontina Peres Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do artigo 

924,II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Publica-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54836 Nr: 891-18.2014.811.0044

 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: Mauro Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do artigo 

924,II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Publica-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54856 Nr: 909-39.2014.811.0044

 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: Ezenil Pinho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54810 Nr: 871-27.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Messias da Cruz Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Manoel Antonio de Rezende David - OAB:6078/MT

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do artigo 

924,II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Publica-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55085 Nr: 1081-78.2014.811.0044

 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: Roniel Adailton da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do artigo 

924,II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Publica-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78044 Nr: 1269-66.2017.811.0044

 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
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 PARTE AUTORA: Fabia Azevedo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82280 Nr: 3466-91.2017.811.0044

 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: Rosimeire Matias de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82485 Nr: 3560-39.2017.811.0044

 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: Jeferson Luis Miezerski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Roece Onassis - 

OAB:17.933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado às fls. 62

Assim, no termo do artigos 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito.

Transitada em Julgado, arquive-se com baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78015 Nr: 1261-89.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mercedes Benz do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora de Cargas Rodoviária Lowe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel David Moreno - 

OAB:315975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por BANCO 

MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A em face de TRANSPORTADORA DE 

CARGAS RODOVIARIA LOWE LTDA-ME.

Intimado o exequente, a dar prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção, deixou transcorrer o prazo, sem manifestação (fls.24).

DECIDO.

Verifico que o processo está paralisado há mais de 30 (trinta) dias, por 

inércia da parte autora que, devidamente intimada a providenciar o 

andamento do feito, deixou de providenciar as diligências que lhe 

competiam.

Com efeito, prescreve o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, o 

seguinte:

"Art.485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)"

Assim, face ao abandono processual demonstrado pela parte autora, com 

fulcro no art.485, III do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito.

Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 10831 Nr: 1402-02.2003.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caju Norte Indústria Com. De agropecuário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flavio P. Daltro - 

CREA/MT - OAB:7285, Ruy Nogueira Barbosa - OAB:4.678, Tatyane 

Cavalcanti de Albuquerque - OAB:8508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo CONSELHO REGIONAL 

DE ENGENHARIA, ARQUITETURA e AGRONOMIA de MATO GROSSO- 

CREA/MT em face de CAJU NORTE IND. COM. DE AGROPECUÁRIO.

Vislumbrando que o exequente requereu a extinção do feito, com 

fundamento no artigo 26 da Lei n° 6.830/80, declaro, por sentença, extinto 

o presente processo executivo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24917 Nr: 946-42.2009.811.0044

 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: Elice T. de Moraes - ME (Auto Peças Pinheiro)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 543 Nr: 89-16.1997.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 388 de 685



 PARTE AUTORA: D.E. Pinturas ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antonio Pôssas de 

Carvalho - OAB:2623/MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por DAVID FERREIRA DO 

AMARAL, em face de MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT, ambos 

qualificados nos autos.

Às fls. 127/129, as partes realizaram composição amigável e pugnaram 

pela homologação do acordo e a consequente suspensão do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 

127/129, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários na forma acordada.

Com a vinda da informação do cumprimento integral do acordo, retornem 

os autos conclusos para extinção, na forma do artigo 924 do Código de 

Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 18351 Nr: 2428-30.2006.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Ribeiro Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macuco Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Ribeiro Martins - 

OAB:4.112/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte embargante 

Pré-Moldados Mato Grosso Ltda às fls. 238/243 em face da decisão de fls. 

231/233, que julgou os embargos de fls. 165/169.

Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC.

É o breve relatório. Passo a decidir.

É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios, se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

o manifesto equívoco do julgador, o que não aconteceu nesse caso 

específico da decisão ora questionada.

Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que o embargante, 

irresignado com a decisão, busca, realmente, uma nova decisão.

É cediço que mesmo nos embargos de declaração, com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material). Não é, portanto o recurso de embargos declaratórios o meio 

hábil a se cogitar o reexame da causa.

Deste modo não restando evidenciada à existência de quaisquer dos 

vícios elencados no artigo 1.023 do CPC, a impertinência do recurso é 

manifesta.

Sendo assim, permanecendo o inconformismo quanto à decisão 

mencionada, resta ao embargante o ajuizamento do recurso cabível.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, rejeito os embargos 

de declaração de fls. 238/243.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54740 Nr: 807-17.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonir Felisbino Gonçalves Morbeck

 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.

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Determino a suspensão do feito até o cumprimento do acordo.

Ao arquivo provisório.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81924 Nr: 3264-17.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFdS, HSdSS-M, AGdSS-M, AEdSS-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68844 Nr: 1214-52.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acácia Transportadora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor 

Solvente, ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S/A me face de ACACIA 

TRANSPORTADORA LTDA EPP.

Intimado o exequente, para requerer de direito no prazo de 05 (cinco) dias, 

deixou transcorrer o prazo, sem manifestação (fls.129)

DECIDO.

Verifico que o processo está paralisado há mais de 30 (trinta) dias, por 

inércia da parte autora que, devidamente intimada a providenciar o 

andamento do feito, deixou de providenciar as diligências que lhe 

competiam.

Com efeito, prescreve o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, o 

seguinte:

"Art.485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
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(...)"

Assim, face ao abandono processual demonstrado pela parte autora, com 

fulcro no art.485, inciso III do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito.

Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84274 Nr: 4371-96.2017.811.0044

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FVBdS, EGBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdS, VBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado às fls. 20.

Assim, no termo do artigos 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito.

Transitada em Julgado, arquive-se com baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24916 Nr: 945-57.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Pinheiro de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT, Michel Astrolli Salazar - OAB:8832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54811 Nr: 872-12.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Givanildo das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Manoel Antonio de Rezende David - OAB:6078/MT

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do artigo. 

924, II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto a 

presente execução, o que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Publica-se.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 26186 Nr: 2227-33.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Antonio Teza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do artigo 

924,II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Publica-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53591 Nr: 2790-85.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusinete David Figueiredo Filgueiras

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do artigo 

924,II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Publica-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53896 Nr: 24-25.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julieta Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Determino a suspensão do feito até o cumprimento do acordo.

Ao arquivo provisório.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53938 Nr: 68-44.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54889 Nr: 928-45.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozenir Breda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se o cumprimento integral do acordo.

Ao arquivo provisório.

Após, dê-se vista a parte autora para, informar acerca do cumprimento do 

acordado às 165/168.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54986 Nr: 1005-54.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide dos Santos Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do artigo 

924,II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Publica-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 32950 Nr: 1188-93.2012.811.0044

 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): Mário Sergio Soares Pianco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a parte autora requereu a desistência da ação, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA e JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito.

Remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30989 Nr: 1424-79.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ermes Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dispensado o relatório, em consonância com o art. 38, in fine, da L. 

9.099/95.

Fundamento.

 Decido:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora deixou 

de promover o andamento do feito, apesar de devidamente intimada.

Verifica-se, desde então, o feito encontra-se paralisado em cartório, há 

mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providência da parte interessada.

Com efeito, prescreve o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, o 

seguinte:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)”

Assim, face ao abandono processual demonstrado pela parte reclamante, 

com fulcro no art. 485, III do CPC, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas 

de praxe.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80109 Nr: 2267-34.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil 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: Nelson Wilians Fratoni 
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Rodrigues - OAB:128.341/SP

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 

9.099/95.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82295 Nr: 3478-08.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Lopes da Silva, Evandro de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944-B, DORVALINO GLERIAN - OAB:18906, SATRIX ANGELICA 

SILVA MELLO - OAB:23036/O

 Vistos.

Foi prestada informação referente ao Habeas Corpus n. 

1005123-52.2018.8.11.0000 de fls. 269/278.

Cumpra-se o item II da decisão de fl. 279, devendo ser alterado no sistema 

Apolo para que o advogado constituido receba as intimações nestes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71607 Nr: 2261-61.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Antão Scolaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ TERUO MATSUNAGA 

JUNIOR - OAB:22246/A

 Nos termos da Legislação vigent338e e Provimento nº 56/2007-CGJ e 

portaria 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70797 Nr: 1914-28.2016.811.0044

 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: Gerardus Johannes Sevantius Maria Michels, Maria 

Luísa Michels

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos dos Santos, Sergio Reginaldo 

Ferreira, Marcos Adriano Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dovair Manzatto - OAB:68673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio da Silva Guimarães - 

OAB:264912/SP

 Processo nº: 1914-28.2016.811.0044 (Código 70797)

Vistos.

As justificativas apresentadas Às fls. 636 não é motivo plausível para 

redesignar audiência.

No entanto, diante do pedido de redesignação pelos autores bem como 

pelo pedido de cancelamento de audiência pela parte ré às fls. 614/616, 

cancelo, por ora a audiência na data designada.

Intime-se os autores para no prazo de 15 dias se manifestarem acerca da 

petição de fls. 614/616 e documentos de fls. 617/632.

Intime-se.

Cumpre-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27804 Nr: 798-94.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Harold Wegner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fl. 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52287 Nr: 1490-88.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A- Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaías de Assunção Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fl. 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83653 Nr: 4067-97.2017.811.0044

 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): WAGNER DE ALMEIDA COMERCIO ME, Wagner 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fl. 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83865 Nr: 4182-21.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Inácio Moellmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fl. 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim
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 Cod. Proc.: 84887 Nr: 4614-40.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Lopes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NYLVAN JOSÉ DA SILVA - 

OAB:17805/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fl. 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88216 Nr: 1575-98.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A - Divisão Pionner Sementes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Martins Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Coelho da Silva - 

OAB:5706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88388 Nr: 1682-45.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

MEDIO LESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceu Roggia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88389 Nr: 1683-30.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keila Cristina Marciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79369 Nr: 1930-45.2017.811.0044

 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: Iracema Jesus dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974/A/MT, Waldiney Santana Cruz - OAB:23922-0

 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 no prazo de 

10 (dez) dias, manifestar acerca da implantação do benefício, bem como 

no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59204 Nr: 162-55.2015.811.0044

 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: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Parreira de Moraes Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231747/SP

 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.: 87858 Nr: 1390-60.2018.811.0044

 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: Francisco Garcia Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:19369/O

 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-10.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO G. DE MORAES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA SALVADOR OAB - MT0010773S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA TEREZINHA RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ALISSON DA ROSA LANGNER (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO DREYER NETO (TERCEIRO INTERESSADO)
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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 12615035.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010624-32.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MERENTINO SANTOS SILVA 91149819120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (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 12613275.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010156-05.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RORIZES FERREIRA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ OAB - MT0011962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ DA COSTA SANTANA (EXECUTADO)

 

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 nº12608924.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8020024-70.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PAIXAO & LISSONI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CASTELI - ME (EXECUTADO)

 

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 12602999.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-65.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEIR MONTES DE NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos da r. decisão do ID nº 12624769.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000116-78.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA HARAOUI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO CESAR SOARES ADDOA OAB - MT0003943A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (EXECUTADO)

 

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 dos termos do r. despacho do ID nº 12624342.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 16/2018/DF

Suspende os prazos processuais no âmbito da Comarca de Peixoto de 

Azevedo nos dias 29.05.2018 e 30.05.2018.

A Excelentíssima Senhora SUELEN BARIZON – Juíza de Direito Diretora do 

Foro em Substituição Legal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT – no 

uso de suas atribuições legais;

 Considerando a decisão proferida pelo Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, no expediente nº 

0048829-05.2018.811.0000, em resposta ao ofício protocolado pela 

OAB-MT/GP nº 201/2018.

 Considerando o ofício 22/2018/Presidência protocolado pela 14ª 

Subseção de Peixoto de Azevedo, Mato Grosso.

 Considerando a manutenção do movimento paredista dos trabalhadores 

do transporte de cargas na região norte do Estado de Mato Grosso;

 Considerando a completa escassez de combustível em todos os postos 

de abastecimento da Comarca de Peixoto de Azevedo e, igualmente, nas 

circunvizinhas Matupá e Guarantã do Norte;

 Considerando que a manutenção dos prazos processuais poderá 

acarretar prejuízos processuais às partes;

 RESOLVE:

 Art. 1º Suspender os prazos processuais no âmbito da Comarca de 

Peixoto de Azevedo-MT, nos dias 29 e 30 de maio de 2018.

Art. 2º O início e o fim dos prazos processuais ficam prorrogados para o 

próximo dia útil seguinte.

Art. 3º Às audiências não redesignadas cujas partes e advogados 

comparecerem serão mantidas e regularmente realizadas.

§ 1º Eventuais ausências serão consideradas justificadas pela 

excepcionalidade da situação vivenciada nas Comarcas do norte do 

Estado, sem implicações processuais em virtude do não comparecimento.

Art. 4º Todos os servidores, colaboradores e terceirizados deverão 

cumprir integralmente o horário de expediente.

§1º Havendo dificuldade de locomoção que impeça a presença do 

servidor, colaborador ou terceirizado no Fórum no horário de expediente, 

a circunstância deverá ser comunicada à Direção do Foro para 

averiguação e posterior abono de falta.

 Art. 5º As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pela juíza Diretora do Foro.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Em cumprimento art. 552, da CGNC, encaminhe-se à Corregedoria-Geral 

da Justiça e à Presidência, para conhecimento e providências.

 Encaminhe-se cópia à Subseção da OAB, ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública da Comarca e à Polícia Judiciária Civil.

Publique-se no átrio do Fórum.

Dê-se ampla divulgação na imprensa local.

Arquive-se na Diretoria do Foro.

 Cumpra-se.

 Peixoto de Azevedo-MT, 29 de maio de 2018.

 SUELEN BARIZON

Juíza de Direito Diretora do Foro em Substituição Legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70457 Nr: 3657-10.2014.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS FONSECA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da Defesa para apresentar memoriais finais, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 81291 Nr: 3276-31.2016.811.0023

 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: ZELI DE SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROL ELEN DE CAMPOS - 

OAB:258.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que se manifeste no prazo de lei, sobre a 

prova acrescida (laudo pericial), juntada às fls.49/52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63239 Nr: 274-58.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUZANIRA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora, para trazer aos 

autos os dados bancários para transferência de valores, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 43774 Nr: 1941-50.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO LEITE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora, para trazer aos 

autos os dados bancários para transferência de valores, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 81410 Nr: 3348-18.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GOMES CARDOSO, VILMA YOSHIKO 

TAKAHASHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 052/07-CGJ, procedo à 

intimação da(s) Defesa(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentar(em) rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderá(ão) juntar documentos 

e requerer(em) diligências, nos termos do artigo 422 do CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 24025 Nr: 155-44.2006.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora, para trazer aos 

autos os dados bancários da parte autora, para transferência de valores, 

no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 29469 Nr: 615-94.2007.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DALVELICE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora, para trazer aos 

autos os dados bancários para transferência de valores, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64826 Nr: 2046-56.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ TEREZINHA DA CRUZ

 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: intimar o(a) advogado(a) da parte autora, para trazer aos 

autos os dados bancários para transferência de valores, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 37647 Nr: 859-52.2009.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA MARIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora, para trazer aos 

autos os dados bancários para transferência de valores, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 26868 Nr: 1520-36.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IVO SANDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora, para trazer aos 

autos os dados bancários para transferência de valores, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76728 Nr: 466-83.2016.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MONTEIRO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - 

OAB:19404-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora, para trazer aos 
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autos os dados bancários para transferência de valores, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65157 Nr: 2417-20.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR BOLONKEZI

 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: intimar o(a) advogado(a) da parte autora, para trazer aos 

autos os dados bancários para transferência de valores, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75490 Nr: 3268-88.2015.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE MATOS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora, para trazer aos 

autos os dados bancários para transferência de valores, no prazo de lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 83832 Nr: 1434-79.2017.811.0023

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ALAN PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃOPRAZO: 30 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do agressor 

acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

r. decisão que REVOGOU as medida de urgência aplicadas ao agressor, a 

seguir transcrita.DECISÃO: Vistos. Pela decisão de fls. 10-12 foram 

impostas as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 

11.340/2006 a fim de resguardar a integridade física e psicológica da 

vítima. Agressor e ofendida foram intimados (fl. 16-v), e desde a aplicação 

das medidas não houve qualquer alteração na situação fática e sequer há 

noticias de que houve o descumprimento das condições impostas por 

parte do agressor. A vítima compareceu na Secretaria do Juízo e informou 

não ter mais interesse nas medidas de proteção impostas (fl. 13). É o 

relato. Decido. Sem mais delongas, considerando que a solicitante almeja a 

revogação das medidas de proteção lhe outorgadas outrora, REVOGO A 

DECISÃO DE FLS. 10-12, não obstando que a solicitante venha a requerer 

a imposição de novas medidas de proteção caso ocorram novos episódios 

de violência doméstica. Exaurida a finalidade do procedimento, determino o 

ARQUIVAMENTO dos autos com as baixas, anotações e comunicações 

necessárias. Ciência ao Ministério Público. 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 BarbosaGestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 43968 Nr: 2135-50.2011.811.0023

 AÇÃO: Representação Criminal (art. 33 do CPM)->MATÉRIA CRIMINAL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO IVALDO PAULA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE CREMA DA ROCHA 

(PROMOTORA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2135-50.2011.811.0023 – código: 43968

ESPÉCIE: Representação Criminal (art. 33 do CPM)->MATÉRIA CRIMINAL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

PARTE REQUERENTE: JUSTIÇA PUBLICA

RÉU(S): ANTONIO IVALDO PAULA DO NASCIMENTO

INTIMANDO(S): Réu(s): Antonio Ivaldo Paula do Nascimento, Cpf: 

25528963320, Rg: 932.644 SSP MA, brasileiro, Endereço: Rua Cristal, N.º 

79, Casa Rosa, Bairro: Centro Novo, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/04/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos, Trata-se de representação formulada pelo Ministério 

Público, em face de ANTONIO IVALDO PAULA DO NASCIMENTO, 

objetivando a aplicação de penalidade em razão da prática de infração 

administrativa capitulada no artigo 258, caput, da Lei nº 8.069/90. (...) 

Decido. Por todo o exposto, resta irrefutável a conduta infracional do 

representado. Considerando, entretanto, não haver recidiva, reputo 

suficiente a fixação da reprimenda no mínimo legal, como forma de reprimir 

e prevenir a prática de novos ilícitos administrativos. Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido e condeno o representado ANTONIO IVALDO 

PAULA DO NASCIMENTO ao pagamento de 02 (dois) salários mínimos, a 

serem depositados na conta do FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E 

JUVENTUDE, nos termos do art.11, parágrafo único, da Portaria 

nº.15/2010, da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT. Recolha-se a pena 

pecuniária na conformidade do que dispõe o art. 686, CPP. A multa deverá 

ser paga dentro de 10 dias do trânsito em julgado (art. 50, CP). O quantum 

deverá ser atualizado, por ocasião da execução (art. 49, § 2º, CP) e 

depositado no FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE, devendo, 

para tanto, a Sra. Gestora informar a conta e agência do fundo para 

depósito. Transitada em julgado e certificado o pagamento da multa 

imposta, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. P. 

R. I. C.11/10/2017 Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito. 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)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63660 Nr: 715-39.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGSS, SDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 715-39.2013.811.0023 – Código 63660

ESPÉCIE: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: KAIQUE GUILHERME SILVA SOUZA e SILVANA DA 

SILVA

PARTE REQUERIDA: KELSON PESSOA DE SOUZA

INTIMANDO(S): Representante (requerente): Silvana da Silva, Cpf: 

02278447181, Rg: 1212137-1 SSP MT Filiação: Domingos Falcão dos 

Santos e Maria Onilde da Silva dos Santos, brasileiro(a), natural de Pio 

xii-MA, solteiro(a), do lar, Endereço: Rua Francisca Maria Guedes, 363, 

Bairro: Centro Antigo, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) autora acima qualificada(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que demonstre interesse 

no prosseguimento do feito em 5(cinco) dias, praticando o ato que lhe 
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compete, (informação do atual paradeiro do executado) sob pena de 

extinção do processo (art. 485, III, do CPC).

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)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 88447 Nr: 338-92.2018.811.0023

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTADORAS DE CARGAS - 

ASSTRAC, ALEXANDRE PEREIRA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES FERREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ROSA TEIXEIRA ANDRADE - 

OAB:2450/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para, no prazo de 

30(trinta) dias, complementar a diligência do Oficial de Justiça, conforme 

certidão de fls. 06, no valor de R$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) 

mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de 

Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e/ou contato com a Central de 

Mandados desta Comarca, com posterior remessa do comprovante aos 

autos, para cumprimento do mandado de penhora, avaliação e intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 81876 Nr: 91-48.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PKNDS, VCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora, para que no prazo de 

5(cinco) dias manifestar-se acerca de certidão de fls. 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 79265 Nr: 2003-17.2016.811.0023

 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: ROSA MARIA CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(s) advogado(s) da parte autora, para que, no 

prazo de lei, se manifeste quanto ao documento juntado às fls. 50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 90421 Nr: 1582-56.2018.811.0023

 AÇÃO: Liberdade Provisória (art. 270 do CPPM)->MATÉRIA CRIMINAL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE NOGUEIRA DE SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jayme Fernando Fazzani - 

OAB:128.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogada requerente, da decisão a seguir trascrita 

em resumo: visto. (...) Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva de JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ, mantendo a 

decisão que decretou a sua segregação cautelar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 37844 Nr: 1057-89.2009.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA MELO PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora para se manifestar 

quanto a impugnação à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 37004 Nr: 258-46.2009.811.0023

 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: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMENEGILDO BIANCHI FILHO, GILBERTO 

CAVALHEIRO RODRIGUES, VALDIRENE APARECIDA FAGUNDES, 

JOSIMAR COELHO DA SILVA, CEZAR LUIZ CAOVILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDWIN DE ALMEIDA COSTA - 

OAB:14621, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A, Jayme Fernando 

Fazzani - OAB:128.802

 FINALIDADE: intimar o advogado do requerido Josimar Coelho da Silva 

para apresentar alegações finais, no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70394 Nr: 3609-51.2014.811.0023

 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: CLELIA LUIZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou agendada para o dia 23.05.2018, as das 

13h30min, pelo Dr. Marcelo Rodrigues Del Papa – CRM-MT 8.218, a ser 

realizada na sala multidisciplinar deste Juízo, Fórum Local de Peixoto de 

Azevedo – MT. Bem como comparecer a Secretaria da Segunda Vara, 

para retirar os quesitos formulados pelas partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77442 Nr: 938-84.2016.811.0023

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE-MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZETE SERRA CONDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte requerida para indicar as 

provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência, no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73413 Nr: 1896-07.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE OLIVEIRA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, DAWISON JOREU DA SILVA - OAB:23407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado do autor da sentença a seguir, em 

resumo, transcrita: VISTO. (...)

 Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao 

pagamento mensal à parte autora do benefício da aposentadoria por 

invalidez permanente, no valor correspondente a 100% do 

salário-de-beneficio, com os acréscimos dos índices previdenciários, 

acrescido do abono anual, desde a data do requerimento administrativo, 

julgando extinta a ação, com resolução de mérito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 82915 Nr: 830-21.2017.811.0023

 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: OLGA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA: Vistos (...) DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL para decretar a INTERDIÇÃO 

de MANOEL PEREIRA LIMA, nascido em 16/3/1947, portador do CPF nº 

162.904.532-20, RG nº 2930214-5 SSP/MT, declarando-a 

RELATIVAMENTE INCAPAZ de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, e de acordo com o artigo 

1.775, § 1º, do citado codex, nomeio como sua CURADORA OLGA DOS 

SANTOS SILVA, portador do RG nº 177.413 SSP/PA e CPF: 

425.297.161-34, para ASSISTI-LA nos atos relacionados aos direitos de 

natureza PATRIMONIAL e NEGOCIAL (art. 85 da Lei 13.146/2015). Por 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o 

que faço fundamentado no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e no art. 9º, III do 

Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no Registro Civil de 

pessoas naturais e publique-se na rede mundial de computadores, no sítio 

do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na 

imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do 

curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a 

interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. Sem 

custas ou honorários. P. R. I. C. Eu, Josélio Fernandes Luna - Técnico 

Judiciário digitei. Peixoto de Azevedo - MT, 12 de dezembro de 2017. 

Peixoto de Azevedo - MT,13 de julho de 2016Úrsula Neta Torres Mourão 

BarbosaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 43/2018-DF       O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ 

DE DIREITO E DIRETOR DESTA CIDADE E COMARCA DE PONTES E 

LACERDA- ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...     RESOLVE:   NOMEAR o servidor 

Diego Antonio Estival da Silva Luiz, matricula nº 25931, o cargo de 

Assessor de Gabinete I, junto ao Gabinete da 2ª Vara, desta Comarca com 

efeitos a partir da data de assinatura do termo de posse e exercício, que 

deverá ser editado após a publicação deste.   Publique-se, registre-se e 

cumpra-se, remetendo-se cópia ao DRH-Divisão de Controle e Informação 

do Tribunal de Justiça. Pontes e Lacerda, 29 de Maio de 2018.Cláudio 

Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito Diretor do Foro          table

 PORTARIA N. 43/2018-DF

 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO E DIRETOR 

DESTA CIDADE E COMARCA DE PONTES E LACERDA- ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI, 

ETC...

 RESOLVE:

 NOMEAR o servidor Diego Antonio Estival da Silva Luiz, matricula nº 

25931, o cargo de Assessor de Gabinete I, junto ao Gabinete da 2ª Vara, 

desta Comarca com efeitos a partir da data de assinatura do termo de 

posse e exercício, que deverá ser editado após a publicação deste.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

DRH-Divisão de Controle e Informação do Tribunal de Justiça.

 Pontes e Lacerda, 29 de Maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N. 44/2018-DF     O EXCELENTÍSSIMO CLAUDIO DEODATO 

RODRIGUES PEREIRA, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DESTA CIDADE E 

COMARCA DE PONTES E LACERDA- ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...     

RESOLVE:   NOMEAR o servidor Rodolfo Marconi Amaral, o cargo de 

Assessor de Gabinete II, junto ao Gabinete da 2ª Vara, desta Comarca 

com efeitos a partir da data de assinatura do termo de posse e exercício, 

que deverá ser editado após a publicação deste.     Publique-se, 

registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao DRH-Divisão de Controle 

e Informação do Tribunal de Justiça.     Pontes e Lacerda, 29 de Maio de 

2018.       Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuíza de Direito Diretora do 

Foro        table

 PORTARIA N. 44/2018-DF

 O EXCELENTÍSSIMO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA, JUIZ DE 

DIREITO E DIRETOR DESTA CIDADE E COMARCA DE PONTES E LACERDA- 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 

NA FORMA DA LEI, ETC...

 RESOLVE:

 NOMEAR o servidor Rodolfo Marconi Amaral, o cargo de Assessor de 

Gabinete II, junto ao Gabinete da 2ª Vara, desta Comarca com efeitos a 

partir da data de assinatura do termo de posse e exercício, que deverá 

ser editado após a publicação deste.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

DRH-Divisão de Controle e Informação do Tribunal de Justiça.

 Pontes e Lacerda, 29 de Maio de 2018.

 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juíza de Direito Diretora do Foro

EDITAL N. 9/2018-DF

O Doutor Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, em 

conformidade com o Edital n. 4/2018-DF, e no uso de suas atribuições 

legais,

 considerando a realização do teste seletivo no dia 27 de Maio de 201 8, 

nos autos de Processo Seletivo para Estagiário desta Comarca de Pontes 

e Lacerda-MT e respectivo cadastro de reserva;

 RESOLVE:

 TORNAR PÚBLICO o gabarito preliminar, conforme descrição abaixo:

 1-C; 2-A; 3-D; 4-B; 5-D; 6-B; 7-D; 8-C; 9-D; 10-D; 11-D; 12-B; 13-B; 14-C; 

15-A; 16-D; 17-A; 18-nula; 19-A; 20-B; 21-C; 22-A; 23-A; 24-D; 25-C; 

26-D; 27-C; 28-D; 29-B; 30-B; 31-B; 32-B; 33-C; 34-D; 35-C; 36-D; 37-A; 

38-B; 39-A; 40-B.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Pontes e Lacerda/MT, 29 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000759-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MASSAHARU MURAI OAB - MT0016783A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA FURTADO DIAS (REQUERIDO)

CELIO DE MELO DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000759-95.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO DA AMAZONIA SA REQUERIDO: CELIO DE MELO 

DIAS, MARIA LUCIA FURTADO DIAS Cumpra-se servindo a presente como 

mandado. Após, devolva-se com nossas homenagens de estilo. , 28 de 

maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000765-05.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA GATTO MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000765-05.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO REQUERIDO: 

PRISCILA GATTO MACHADO Cumpra-se servindo a presente como 

mandado. Após, devolva-se com nossas homenagens de estilo. , 28 de 

maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000764-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000764-20.2018.8.11.0013. AUTOR: 

JULIANA APARECIDA DE CASTRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Defiro AJG. Cite-se. , 28 de maio de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000768-57.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DONALDO PEREIRA MONTALVAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARETUSA APARECIDA FRANCISCA MOREIRA OAB - MT13095/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000768-57.2018.8.11.0013. AUTOR: 

DONALDO PEREIRA MONTALVAO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Defiro AJG. Cite-se. , 28 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000770-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CUNHA GOMES OAB - 014.049.101-58 (REPRESENTANTE)

ARETUSA APARECIDA FRANCISCA MOREIRA OAB - MT13095/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000770-27.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ADRIAN GOMES RIBEIRO REPRESENTANTE: ROSANGELA CUNHA GOMES 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS Defiro AJG. 

Cite-se. , 28 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000772-94.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ALEXANDRINA BISPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARETUSA APARECIDA FRANCISCA MOREIRA OAB - MT13095/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000772-94.2018.8.11.0013. AUTOR: 

MARINA ALEXANDRINA BISPO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Defiro AJG. Cite-se. , 28 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000773-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

J. D. S. O. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000773-79.2018.8.11.0013. AUTOR: 

MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Defiro AJG. Cite-se. , 28 de maio de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000774-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE POQUIVIQUI DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000774-64.2018.8.11.0013. AUTOR: 

GRACIELE POQUIVIQUI DA CONCEICAO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Defiro AJG. Cite-se. , 28 de maio de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000775-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GENADIR MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000775-49.2018.8.11.0013. AUTOR: 

GENADIR MARQUES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Defiro AJG. Cite-se. , 28 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000785-93.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINO DA SILVA SAMPAIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000785-93.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ANGELINO DA SILVA SAMPAIO RÉU: MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - 

MT Recebo a inicial; Defiro AJG; CITE-SE o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE 

as partes para comparecerem à audiência de conciliação/mediação, para 

a possibilidade de autocomposição da lide, nos termos do art.334, caput, 

do CPC, a ser designada pelo Núcleo de Conciliação/Mediação desta 

Comarca. Não havendo audiência ou autocomposição, o réu poderá 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data prevista no art.335, do CPC, sob pena de revelia. 

Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou dos 

requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC. As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados ou Defensor Público. Intimem-se a parte autora por seu 

advogado constituído, ou, se assistida, pela Defensoria Pública. O(s) 

requerido(s), pessoalmente, por este mandado. Cumpra-se. , 29 de maio 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000793-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI SANTOS BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000793-70.2018.8.11.0013. AUTOR: 

DANIELI SANTOS BORGES RÉU: MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT 

Recebo a inicial; Defiro AJG; CITE-SE o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE as 

partes para comparecerem à audiência de conciliação/mediação, para a 

possibilidade de autocomposição da lide, nos termos do art.334, caput, do 

CPC, a ser designada pelo Núcleo de Conciliação/Mediação desta 

Comarca. Não havendo audiência ou autocomposição, o réu poderá 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data prevista no art.335, do CPC, sob pena de revelia. 

Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou dos 

requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC. As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados ou Defensor Público. Intimem-se a parte autora por seu 

advogado constituído, ou, se assistida, pela Defensoria Pública. O(s) 

requerido(s), pessoalmente, por este mandado. Cumpra-se. , 29 de maio 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000796-25.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE MENDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000796-25.2018.8.11.0013. AUTOR: 

EDILAINE MENDES DA SILVA RÉU: MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - 

MT Recebo a inicial; Defiro AJG; CITE-SE o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE 

as partes para comparecerem à audiência de conciliação/mediação, para 

a possibilidade de autocomposição da lide, nos termos do art.334, caput, 

do CPC, a ser designada pelo Núcleo de Conciliação/Mediação desta 

Comarca. Não havendo audiência ou autocomposição, o réu poderá 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data prevista no art.335, do CPC, sob pena de revelia. 

Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou dos 

requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC. As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados ou Defensor Público. Intimem-se a parte autora por seu 

advogado constituído, ou, se assistida, pela Defensoria Pública. O(s) 

requerido(s), pessoalmente, por este mandado. Cumpra-se. , 29 de maio 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000803-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINHA PERINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000803-17.2018.8.11.0013. AUTOR: 

CARMINHA PERINI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Defiro 

AJG. Cite-se. , 29 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159398 Nr: 132-11.2018.811.0013

 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: Keny Rogers Silva Herculano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:OAB/MT 15.005-A, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:OAB/MT 

12.903

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 18.07.2018, às 

14h15, 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.: 150289 Nr: 8123-72.2017.811.0013

 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: SNSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

 Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 

19.07.2018, às 14h00, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150350 Nr: 8158-32.2017.811.0013

 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: ANTONIO LUIZ RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao requerente para esclarecer a atividade do requerente, com outros 

documentos que comprovem a atividade rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133566 Nr: 716-15.2017.811.0013

 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: Ricardo Carvalho Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 18.07.2018, às 

13h00, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 107668 Nr: 5273-16.2015.811.0013

 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: IOLANDA COSTA LEITE

 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:

 Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160864 Nr: 834-54.2018.811.0013

 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: DALVA LUCIA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 18.07.2018, às 

14h00, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164584 Nr: 2416-89.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA MORAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 18.07.2018, às 

13h45, 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.: 144650 Nr: 5551-46.2017.811.0013

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Paulo Socorro, Denice Evangelista Camassary 

Socorro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANNY BULHÕES CAMASSARY SOCORRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 19.07.2018, às 

14h30, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 110630 Nr: 323-27.2016.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR MARCON ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAO FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 

a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 114239 Nr: 1670-95.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO CARDOSO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Hotts Teixeira, Clotildes Caetano da Silva 

Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Vistos.

Dê-se vistas ao apelado para que se manifeste no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140164 Nr: 3760-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVALDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao embargado para que se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157104 Nr: 11364-54.2017.811.0013

 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): MARIA LUZIA MARÇAL ME, Maria Luzia 

Marçal, SEBASTIÃO CARLOS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo 

Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 112090 Nr: 925-18.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino Alves de Freitas, Real Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para que seja declarada a 

falsidade das assinaturas com a consequente anulação das notas 

promissórias, e assim extinta a execução n. 865-55.2010.811.0013. 

resolvido o mérito, julgo extinto o feito nos termos do art. 487, I do 

NCPC.Junte-se a presente decisão na execução.Condeno a parte ré ao 

pagamento dos honorários advocatícios devidos ao patrono do autor, 

fixados em 10% do valor atribuído à causa, devidamente corrigida. Em 

caso de recurso de apelação, ciência à parte contrária para, querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art. 1.010, §1º, do 

Código de Processo Civil). Após, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça, 

com nossas homenagens. Com o advento da Lei nº 13.105/2015, o juízo 

de admissibilidade é efetuado pelo juízo ad quem, na forma do art. 1.010, § 

3º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 108543 Nr: 5588-44.2015.811.0013

 AÇÃO: Petição->Atos e expedientes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Salvio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilene Felix Luiz Rodrigues, Wanderley de 

Souza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

iniciais para condenar os requeridos a pagar ao autor a importância de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% (um 

por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir 

da data da presente sentença, com correção pelo INPC/IBGE.Condeno 

ainda os requeridos a indenizar o autor em R$ 2.059,71 (dois mil e 

cinquenta e nove reais e setenta e um centavos) a título de danos 

materiais decorrente do ressarcimento pelos custos com medicamentos e 

conserto do veículo tipo motocicleta, com juros de 1% (um por cento) ao 

mês, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da citação.Atento ao 

grau de zelo do advogado do autor, ao lugar da prestação do serviço, à 

natureza da causa, ao trabalho realizado e ao tempo exigido para o seu 

serviço, deve a verba honorária ser fixada em 15% (quinze por cento) do 

valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167892 Nr: 4063-22.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA SANTOS SIMÃO

 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:

 Por considerar que o benefício de prestação continuada deve atender 

aos necessitados que não possuem meios para prover sua subsistência e 

nem possuem familiares que o faça determino:

1. Nomeio como perito nos autos o Dr. Lauro Laraya CRM/MT 3482, com 

endereço profissional na Rua Gonçalves Dias, nº 91, Sala 3, térreo, 

Edifício Saint German, Centro, Vilhena – RO, CEP: 76980-000. Telefones: 

(69) 3322-9822 e (69) 8131-0601, independentemente de compromisso, 

que deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder 

os quesitos formulados pelas partes (art. 421, inc. II c.c. art. 426, inc. II, 

ambos do Código de Processo Civil), bem como apresentar outras 

considerações que entender pertinentes.

Intime-se o perito, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora.

Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias (artigo 421, § 1.°, do 

Código de Processo Civil).

Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. Lauro Laraya CRM/MT 3482, 

no valor de R$ 600,00, na forma do artigo 1.º e artigo 3.º, ambos da 

Resolução n.º 541/2007, do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados 

pela Justiça Federal.

2. Que seja oficiada a Assistente Social desta Comarca, ou na falta desta, 

a Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, com 

finalidade de realizar estudo socioeconômico na autora e sua família por 

profissional da área, ou equipe multidisciplinar, designada pela Secretaria.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164642 Nr: 2452-34.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 18.07.2018, às 

13h30, 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.: 126444 Nr: 6455-03.2016.811.0013

 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: Sindicato dos Funcionário Públicos Municipais de Pontes 

e Lacerda - SINFPPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zilene Maria do Carmo Bissolli 

- OAB:17061/0-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pedido de reconsideração da gratuidade de justiça e 

impugnação ao valor da causa, intime-se o autor para que se manifeste 

em 15 dias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 125245 Nr: 5907-75.2016.811.0013

 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: Seila Maria Álvares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roque Romeu Redivo, Domingos Gilberto 

Redivo, Gerson Redivo, Euder Gilmar Redivo, GEZO JOSÉ REDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, e CONDENO os requeridos, solidariamente, a 

pagar ao autor pelos trabalhos advocatícios prestados em cada ação em 

favor dos requeridos, adotando-se como critério a tabela de honorários 

advocatícios da OAB/MT para apuração da dívida, a ser devidamente 

apurado em momento de liquidação de sentença, limitados à R$ 700.000,00 

(setecentos mil reais) diante do princípio da congruência.Fixo juros de 1% 

e correção monetária, calculado na forma do INPC/IBGE, a partir da 

primeira citação.Condeno os requeridos ao pagamento de custas 

processuais e dos honorários advocatícios fixados no importe de 10% do 

valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, CPC, a ser apurado em 

momento de liquidação de sentença.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143984 Nr: 5253-54.2017.811.0013

 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: MIRIAN GONÇALVES BERALDO SODRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 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 MURILO BERALDO SODRÉ, o que faço 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O valor do 

Salário Maternidade será equivalente ao do salário mínimo 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 das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 60417 Nr: 757-89.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO LUIZ FANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Donizete Azeredo Serafim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Peron - OAB:3060/MT

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que o exequente CELSO LUIZ FANTE é 

proprietário e locador do imóvel alugado por minha esposa nesta Comarca, 

razão pela qual declaro minha suspeição para atuar no feito, na forma do 

art. 145, III, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes e encaminhem-se os autos ao juiz substituto tabelar, 

na forma da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145312 Nr: 5825-10.2017.811.0013

 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): Mauro Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02/08/2018 às 

13hs. Ciência ao Ministério Público e Defesa. Intimem-se as testemunhas 

arroaladas na inicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61005 Nr: 1345-96.2011.811.0013

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eli Donizete Azeredo Serafim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ FANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Peron - OAB:3060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que o embargado CELSO LUIZ FANTE é 

proprietário e locador do imóvel alugado por minha esposa nesta Comarca, 

razão pela qual declaro minha suspeição para atuar no feito, na forma do 

art. 145, III, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes e encaminhem-se os autos ao juiz substituto tabelar, 

na forma da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 40532 Nr: 2834-13.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Villar Perez

 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:

 INTIMAR O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE 
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FLS. 209.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86112 Nr: 3743-45.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agencia Nacional de Transportes Terrestres - ANTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico Vale do Guaporé S/A, Cleomicio 

Pereira do Val

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE 

FLS. 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60667 Nr: 1007-25.2011.811.0013

 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: Interligação Elétrica do Madeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guaporé Pecuária S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charbel Carloni Salzedas - 

OAB:213865, Murilo de Oliveira Filho - OAB:15744-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilton Santos da Silva - 

OAB:11794/MT, Newman Pereira Lopes - OAB:7293/MT

 INTIMAR A AUTORA NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS PAGUE O VALOR DE R$ 497.563,83 

(QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E 

TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), DEVIDAMENTE CORRIGOS 

DE ACORDO A DETERMINAÇÃO DA SENTENÇA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60525 Nr: 865-21.2011.811.0013

 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): Fundação Medico Assitencial do Trabalhador 

Rural

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Manetti Senhorinho 

- OAB:OAB/MT22.132-A

 INTIMAR A REQUERIDA NA PESSOA DE SUA ADVOGADA PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS ACERCA DA COTA MINISTERIAL 

COLACIONADA AS FLS. 427.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85001 Nr: 2558-69.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caimã Agropecuária Ltda EPP, Flávio José de 

Paula Maravieski, Alvaro Henrique de Paula Maravieski, Leonardo de Paulo 

Maravieski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaria - OAB:OAB/MT20.495/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140.055

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, conforme provimento do CGJ 07/2017, devendo ser 

deposito Diretoria do Forum Cível de Cuiaba, CNPJ:01267533/0001-05. 

Para cumprimento do mandado de citação a ser cumprido na Estradaa do 

Matoão, KM 75 - margem esquerda - Fazenda Furna Azul. Devendo juntar 

a guia eletrônica e o comprovante de depósito nos Autos. Referente a 

Carta Precatória extraída dos autos 000865-60.2016.4.01.3601.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 37718 Nr: 274-98.2007.811.0013

 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: Delmira Marceano da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:8973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA 

MANIFESTAR-SE, ACERCA DA IMPUGNAÇÃO APRESENTARDA PELO 

REQUERIDO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84853 Nr: 2388-97.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Vicente Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Vale de São Domingos/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LADARIO SILVA BORGES 

FILHO - OAB:8104

 INTIMAR O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA RETIRAR OS 

DOCUMENTOS ORIGINAIS, HAJA VISTA QUE OS AUTOS ENCONTRA-SE 

DESARQUIVADO, CONFORME REQUERIDO FLS. 135.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53262 Nr: 4650-59.2009.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hernandes Costa Leandro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 INTIMAR O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA 

MANIFESTAR-SE , HAJA VISTA QUE OS AUTOS ENCONTRA-SE 

DESARQUIVADO, CONFORME REQUERIDO FLS. 141.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 27946 Nr: 2922-22.2005.811.0013

 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: SSCM-m, SCM, CAS-DP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Moreira Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 21.494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Euclides Luiz de Medeiros - 

OAB:2463-MT

 INTIMAR O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA 

MANIFESTAR-SE , HAJA VISTA QUE OS AUTOS ENCONTR-ASE 

DESARQUIVADO, CONFORME REQUERIDO FLS. 197.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60056 Nr: 399-27.2011.811.0013

 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: Ivete Maria de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilda Júlia Nascimento, Espólio de Roque 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 INTIMAR O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DA CERTIDÃO OD SR. OFICIAL DE JUSTIÇA 

COLACIONADA AS FLS.211, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 45898 Nr: 2533-32.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laticínios Conquista Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Miguel Correa - 

OAB:9.762-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4384-B/MT, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 INTIMAR O EXECUTADO NOS TERMOS DO ART. 523 DO cÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 

8.700,55 (OITO MIL SETECENTOS REAIS E CINQUENTA E CINCO 

CENTAVOS)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 33896 Nr: 1316-22.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

45335737115, Filiação: João Moreira da Silva e Maria Ferreira de Sá, data 

de nascimento: 10/01/1952, brasileiro(a), natural de Campos Sales-CE, 

solteiro(a), garimpeiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O EXECUTADO PARA CONTRARRAZOAR O 

RECURSO DE APELAÇÃO EM 15 DIAS.

Despacho/Decisão: Intime-se o executado para que apresente 

contrarrazões. 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

Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 48019 Nr: 4698-52.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlinhos Auto Peças Ltda, Nilva Batista, 

Carlos Roberto do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLINHOS AUTO PEÇAS LTDA, CNPJ: 

04715312000132, Inscrição Estadual: 132045613, atualmente em local 

incerto e não sabido NILVA BATISTA, Cpf: 89174704168, Rg: 1316683-2, 

Filiação: Dalvo Lázaro Batista e Florinda Placindina Batista, data de 

nascimento: 03/01/1972, brasileiro(a), natural de Paranaiguara-GO, 

casado(a) e atualmente em local incerto e não sabido CARLOS ROBERTO 

DO NASCIMENTO, Cpf: 30373115172, Rg: 310070, Filiação: Dionel Borachi 

do Nascimento e Alcindo Francisco do Nascimento, data de nascimento: 

14/09/1962, brasileiro(a), natural de Auriflama-SP, casado(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar para Contrarrazoar o Recurso de Apelação

Despacho/Decisão: Vistos.Diante da manifestação retro, revogo a decisão 

de fls. 120.Intime-se por Edital como requerido.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

Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82302 Nr: 4570-90.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigoeste Industria e Comercio de Carne 

Ltda-ME, Paulo Sérgio da Cruz, Espólio de Alípio Gomes do Nascimento, 

Maria de Lourdes Alves do Nascimento, Anéliton Benedito Alves do 

Nascimento, Evandra Oliveira Silva, Bento Ferraz Pacheco, Sandra 

Benedita Alves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Gosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRIGOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CARNE LTDA-ME, CNPJ: 07872597000103, Inscrição Estadual: 133172-9, 

atualmente em local incerto e não sabido PAULO SÉRGIO DA CRUZ, Cpf: 

06811479892, Rg: 17.744.131, Filiação: Adão José da Cruz e Rachel do 

Carmo Cruz, data de nascimento: 23/12/1964, natural de Alto Alegre-SP, 

casado(a), comerciante, atualmente em local incerto e não sabido MARIA 

DE LOURDES ALVES DO NASCIMENTO, Cpf: 35274395104, Rg: 310.100, 

brasileiro(a), casado(a), comerciante, atualmente em local incerto e não 

sabido ESPÓLIO DE ALÍPIO GOMES DO NASCIMENTO, Cpf: 02962039120, 

Rg: 464.235, Filiação: Manoel Gomes do Nascimento e Nacyr Alves do 

Nacimento, data de nascimento: 24/01/1946, brasileiro(a), natural de 

Andradina-SP, casado(a), comerciante, atualmente em local incerto e não 

sabido ANÉLITON BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO, Cpf: 

536.151.741-00, Rg: 822.300, Filiação: Alípio Gomes do Nascimento e 

Maria de Lourdes A. do Nascimento, data de nascimento: 02/07/1973, 

brasileiro(a), natural de Pontes e Lacerda-MT, casado(a), comerciante, 

Telefone 99632100, atualmente em local incerto e não sabido EVANDRA 

OLIVEIRA SILVA, Cpf: 09622538800, Rg: 218900806, Filiação: Celcidino 

Alves da Cruz e Idafrosida Preselina de Oliveira Silva, data de nascimento: 

23/12/1968, brasileiro(a), casado(a), atualmente em local incerto e não 

sabido SANDRA BENEDITA ALVES DO NASCIMENTO, Cpf: 43267068134, 

Rg: 603.171, Filiação: Maria de Lourdes Alves do Nascimento e Alipio 

Gomes do Nascimento, brasileiro(a), casado(a), pecuarista e atualmente 

em local incerto e não sabido BENTO FERRAZ PACHECO, Cpf: 

11601663900, Rg: 221.408, Filiação: Antonio Ferraz Pacheco e de Hercília 

Gimel Ferraz, data de nascimento: 11/11/1934, brasileiro(a), divorciado(a), 

agropecuarista, Telefone 99632295. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAR a parte executada para se manifestar sobre os 

embargos, no prazo de 05(cinco) dias.

Despacho/Decisão: Diante dos efeitos infringentes, intime-se o executado 

para se manifestar em 5 dias sobre os embargos.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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87820 Nr: 5539-71.2013.811.0013

 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: Alethea Assunção Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO AMARAL DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique M. Bazotti - 
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OAB:14494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Intimem-se as partes, cumpra-se v. acórdão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86058 Nr: 3685-42.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos André Moreno Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sisproel Comercio e Serviços de 

Teleinformatica LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Domingues Fernandes 

- OAB:13.384, Oscar Leonel de Menezes - OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 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.: 26010 Nr: 1043-77.2005.811.0013

 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: Sebastião Rafael 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Diante do cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo 

Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60863 Nr: 1203-92.2011.811.0013

 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: SAMUEL VICENTE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto em face do INSS.

Citado o executado concordou com os cálculos.

É o relatório. Decido.

Posto isto, HOMOLOGO os cálculos de fls. 124/125, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de Processo Civil, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do requerido.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 121717 Nr: 4339-24.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N.R.CONFECCOES E PUBLICIDADE LTDAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A, Manoel Arcanjo Dama Filho - OAB:4482, Manoel 

Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, MANOEL ARCHEANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Esclareça o requerente diante de Ref.179.

 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

 Intime-se o excepto pessoalmente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 130610 Nr: 8414-09.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE MARCIO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katya Regina Novak de Moura - 

OAB:15989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT8506-A

 Intime-se para cumprimento da sentença, sob pena de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122264 Nr: 4578-28.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SALVI - OAB:40989

 Vistos.

Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 105596 Nr: 4399-31.2015.811.0013

 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: Pedro de Souza Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia de Sales Wandel Rei Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MOREIRA DIAS - 

OAB:14279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B, MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - 

OAB:5111

 Intime-se o autor para que se manifeste no prazo de 15 dias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 109141 Nr: 5835-25.2015.811.0013

 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: VANUZZA RODRIGUES MARCAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Acolho o pedido de reconsideração como embargos de declaração, 

uma vez que são tempestivos.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

acolhidos.

II – Posto isto acolho os Embargos Declaratórios para que, diante da 

função integrativa dos embargos de declaração, bem como do princípio da 

economia processual, determinar a realização de prova testemunhal.

 Retornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução.

III – Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000655-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIMAR APARECIDO ELIZARDO DOS SANTOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000655-06.2018.8.11.0013. AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT RÉU: NEIMAR 

APARECIDO ELIZARDO DOS SANTOS - ME Vistos. INTIME-SE a parte 

autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 29 de maio 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 107338 Nr: 5122-50.2015.811.0013

 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: Nilson Gutierrez Debroi

 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.: 95250 Nr: 5789-70.2014.811.0013

 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): Nirceu Nicolau da Silva, Vagner da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abro vista para a 

parte autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 136412 Nr: 2115-79.2017.811.0013

 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, verificando constatei que a parte 

requerida não contestou a presente ação, conforme comprova sua 

citação as fls. 75, decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, e com 

amparo no provimento 56/2007, abrimos vista para autora se manifestar.

 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:

 Certifico para os fins de direito que, que a parte Requerida não contestou 

a presente ação conforme comprova sua citação através do oficial de 

justiça às fls. 95, decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, e com 

amparo no provimento 56/2007, abrimos vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166872 Nr: 3582-59.2018.811.0013

 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: JOSÉ EUCLIDES CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 103265 Nr: 3437-08.2015.811.0013

 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: Sonia Maria Quintino Pincerato

 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:
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 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.: 147727 Nr: 6897-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Correa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Certifico para os fins de direito que, os Embargos a Monitória foram 

protocolados no prazo legal. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vistas para a parte autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 134225 Nr: 1009-82.2017.811.0013

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEIA LOURENÇO, Gilberto Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 96930 Nr: 798-17.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT-8506-A

 Certifico para os fins de direito que, haja vista juntada de fls.121 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.: 127172 Nr: 6827-49.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solben - Sociedade Lacerdensse de 

Beneficência

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:219770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a correspondência retornou sem que a parte 

executada fosse encontrada pelo carteiro, conforme carimbo do ''AR'' fls. 

100. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista ao 

exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 132992 Nr: 553-35.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO SILVA TOMAZ, JULIANA DA SILVA TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei dos Santos, Tereza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA MANETTI 

SENHORINHO - OAB:66807/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O

 Certifico para os fins de direito que, haja vista juntada de fls.169/172 e, 

com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista à parte autora 

para manifestação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 100389 Nr: 2287-89.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SOARES DE SOUZA 

AZAMBUJA - OAB:17331-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 109827 Nr: 6103-79.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Prestes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 155261 Nr: 10472-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Bernardino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 155131 Nr: 10439-58.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): espolio de Clineu Bittencourt Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90494 Nr: 2190-26.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCL, HCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dainez Nogueira Moreira - 

OAB:5006/MT

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168071 Nr: 4161-07.2018.811.0013

 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: Adonias Gomes de Oliveira

 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.: 168110 Nr: 4191-42.2018.811.0013

 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: ARISTIDES PEREIRA

 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000466-28.2018.8.11.0013

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:

LUCIVANIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000466-28.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: LUCIVANIA PEREIRA DOS SANTOS Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA – ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, devidamente qualificado no feito, em desfavor de 

LUCIVANIA PEREIRA DOS SANTOS, também qualificado nos autos em 

epígrafe. Carreou à inicial os documentos de folhas retro. Em decisão 

proferida e registrada sob id. 12771703, determinou-se a emenda da inicial 

para o fim de ser comprovar o recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária, sendo tal pleito atendido pelo autor (id. 12906993). Na sequência 

dos atos processuais, o autor foi intimado para comprovar a mora da ré 

(id. 12940341), contudo deixou de atender o chamado judicial, limitando-se 

a postular pela declaração de validade da notificação dirigida ao endereço 

do contrato, sem, contudo, ter sido entregue, ou, alternativamente, deferir 

dilação de prazo para atender a decisão judicial (id. 13022079). Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Conforme consta do relatório, a inicial padecia de vícios sanáveis, 

motivo pelo qual foi determinada a sua emenda, na forma do art. 321 do 

NCPC. No entanto, segundo consta dos autos, o autor não cumpriu a 

ordem desde juízo, deixando de efetuar as correções necessárias para o 

bom andamento do feito. De partida, cumpre esclarecer que a mora da 

parte devedora deve ser comprovada concomitantemente com o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão, inexistindo previsão 

legislativa a amparar a pretensão de se deferir dilação de prazo para que 

o credor fiduciário possa constituir em mora o devedor fiduciante, sendo 

que tal providência já deveria ter sido adotada ao tempo do ajuizamento da 

demanda. Logo, incumbia ao autor diligenciar a fim de notificar 

extrajudicialmente o devedor, constituindo-o em mora, por meio do envio e 

entrega no endereço constante do contrato e, na hipótese de restar 

infrutífera, promover o protesto do título. Nesta toada, não há o que se 

falar em validade da notificação sem que ela tenha sido entregue no 

endereço contratualmente previsto. Nesse sentido, segue a ementa de 

julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO 

ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO 

"AUSENTE" - TENTATIVA POR OUTROS MEIOS NÃO PROVIDENCIADA - 

MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO 

PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço 

constante no contrato mas devolvida pelo motivo "ausente" não é 

suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros 

meios. Essa prova é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). (Ap 122444/2017, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017).” No mais, o e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em reiterados julgamentos, 

fixou o entendimento que a ausência de demonstração da regular 

constituição em mora consubstancia-se em verdadeiro pressuposto 

processual, cuja ausência, se não for sanada no prazo do qual a parte 

dispõe para emendar a inicial, enseja a extinção do processo sem 

resolução no mérito. Nesse sentido, trago à baila a ementa do seguinte 

julgado: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA E CASSADA 

- BEM NÃO LOCALIZADO E NÃO APREENDIDO – PRELIMINAR DE 

VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 55 e 58 do CPC REJEITADA – CONSTITUIÇÃO 

DO DEVEDOR EM MORA NÃO COMPROVADA – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DEPROVIDO. 1. Recurso de Apelação Cível 

interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, 

do CPC, tendo em vista ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Preliminar de nulidade da 

sentença pela falta de julgamento simultâneo das ações de busca e 

apreensão e revisional de cláusulas rejeitada. 3. A constituição do 

devedor em mora não foi comprovada. A notificação extrajudicial foi 

enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos de Porto de 

Pedras-Alagoas para um dos endereços declinados no contrato, com 

retorno da correspondência por duas vezes. Posteriormente, o Apelado 

foi cientificado do protesto por meio de Edital publicado em jornal local. 

Notificação extrajudicial inválida. 4. A matéria em debate na Apelação já foi 

analisada pelo TJMT e STJ, em sede de Agravo de Instrumento e Recurso 

Especial, respectivamente. 5. Sentença mantida. Recurso desprovido.” 

(Ap 76621/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 

12/09/2017)” Neste panorama de ideias, decorre do próprio parágrafo 

único do art. 321 a obrigação imposta ao julgador em extinguir o feito, 

indeferindo a inicial, de acordo com o que estatui também o art. 330, IV, do 

NCPC. Desta maneira, de acordo com o disposto nos arts. 321, parágrafo 

único, e 330, IV, ambos do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, na forma do art. 485, IV, do mesmo Diploma. Pelo princípio da 

causalidade, CONDENO o autor ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, conforme art. 82 do NCPC, observando-se, 

todavia, o recolhimento já efetuado e comprovado nos autos. Sem 

condenação em honorários, uma vez que sequer houve citação da ré. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e PROMOVA-SE o arquivamento dos 

autos, mediante as baixas e anotações necessárias. Pontes e Lacerda, 29 

de maio de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

3ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 169600 Nr: 4709-32.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Martins da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Diante do exposto HOMOLOGO o presente auto, e deixo relaxar a prisão 

em flagrante do autuado EDUARDO MARTINS DA SILVA NETO, porque 

regular, contudo lhe CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, 

MEDIANTE as seguintes MEDIDAS CAUTELARES, com duração enquanto 

processado:a)Fornecer ao Oficial de Justiça, no ato da soltura, o 

endereço e telefone onde poderá ser localizado (residência e 

trabalho);b)Comparecimento a todos os atos processuais para os quais 

for intimado, fornecendo novo endereço quando mudar a 

residência;c)Proibição de se ausentar da Comarca por período superior a 

08 (oito) dias sem avisar o juízo;g)Proibição de portar armas de fogo ou 

armas brancas, ainda que no exercício de sua profissão;h)Proibição de 

praticar novas infrações penais.SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO 

ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o flagrado ser colocado imediatamente 

em liberdade se por outro motivo não deva permanecer preso.Na ocasião 

do cumprimento do presente alvará, o autuado deverá ser advertido pelo 

Oficial de Justiça que a inobservância de quaisquer das medidas 

cautelares aplicadas resultará na revogação do benefício com a 

consequente decretação de sua prisão (art. 282, §4º, última parte do 

CPP).Sem prejuízo disso, DETERMINO, quando da distribuição da ação 

penal respectiva, a extração das cópias reprográficas necessárias, o 

translado e arquivamento definitivo do incidente de prisão em 

flagrante.Notifique/cientifique o Ministério Público e, inexistindo advogado 

constituído, a Defensoria Pública local.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 169611 Nr: 4714-54.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valclei Queiroz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Barreto Lima Moraes - 

OAB:3974/RO

 Vistos, etc.

DESIGNO o dia 15 de agosto de 2018, às 13h30min, para realização de 

audiência com o intuito de realizar a oitiva da testemunha José Caetano 

Martins. Oficie-se ao Juízo deprecante informando os dados da presente 

carta precatória e a data agendada para realização de audiência.

Ciência ao Ministério Público, Defesa Técnica e Defensoria Pública.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 162958 Nr: 1740-44.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAFAEL DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Vistos, etc.

À Secretaria para dar baixa do mandado de prisão no BNMP, porquanto o 

recuperando está cumprindo pena em regime diverso do fechado.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 39121 Nr: 2970-10.2007.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Mariano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 19.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO 

FRANCISCO MARIANO DA SILVA, brasileiro, nascido em 22/01/1973 em 

Engenheiro Caldas/MG, filho de José Geraldo e Eva Rosa de Jesus, como 

incurso na sanção prevista no art. 333 do Código Penal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151117 Nr: 8500-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everson Victor Conceição Carvalho, Sérgio 

Conceição Portilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 27.ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo 

TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para 

CONDENAR o acusado EVERSON VICTOR CONCEIÇÃO CARVALHO, 

brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, nascido em 28/11/1996, filho de 

João Barbosa de Carvalho Neto e Rosilei Godói da Conceição Santos, 

como incurso nas sanções prevista no artigo 180, caput, do Código Penal 

e CONDENAR o acusado SÉRGIO CONCEIÇÃO PORTILHO, brasileiro, 

solteiro, nascido em 19/10/1991, filho de Porfírio Veiga Portilho e Rosa 

Maria Godói da Conceição, como incurso nas sanções prevista no artigo 

180, caput, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 114435 Nr: 1728-98.2016.811.0013

 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): Jacome Tavares Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878, PATRICIA GABRYELLE ALVES - OAB:20878/O, 

Rossello Frasosi - OAB:/MT/6222, TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - 

OAB:23396/O

 Dessa maneira, DETERMINO que o regime inicial de para o cumprimento de 

pena por parte do réu, seja o REGIME FECHADO.Assim, embora a prática 

do delito não tenha ocorrido com violência ou grave ameaça, após toda 

análise do caso concreto, não comporta ao acusado o benefício da 

liberdade provisória, vez que o mesmo foi condenado por transportar 

442,2 Kg de cocaína, motivo pelo qual, com fundamento no art. 387, § 1º 

c/c art. 312 ambos do CPP, não concedo ao réu o direito de recorrer em 

liberdade. Dos bens apreendidos: Decreto o perdimento do valor 

apreendido por ocasião da prisão em flagrante do acusado no valor de R$ 

4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), na forma dos artigos 91, II, alínea 

"b" do CP e 63 da Lei n. 11.343/06, em favor da União, uma vez que o 

acusado não comprovou a origem lícita dos numerários apreendidos em 

seu poder. Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas 

processuais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 106814 Nr: 4914-66.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaque Ribeiro Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA FREITAS SPAGNOL - 

OAB:17697-B

 Vistos.

Considerando a necessidade imperiosa de conciliar as pautas de 

audiências da Comarca de Jauru e desta Vara Criminal, redesigno a 

solenidade para a data de 23/10/2018 às 15:00 horas.

Procedam-se com as baixas, comunicações e intimações necessárias.

Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se, às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 168765 Nr: 4461-66.2018.811.0013

 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): Viverto Montiel Ribas Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Por todo exposto, e por ser suficiente e adequada a aplicação de medidas 

diversas da prisão, DEFIRO o pleito de REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA formulada pela Defesa, e concedo LIBERDADE PROVISÓRIA 

ao acusado VIVERTO MONTIEL RIBAS JÚNIOR, mediante as seguintes 

MEDIDAS CAUTELARES previstas no art. 319, do Código de Processo 

Penal:a)Fornecer ao Oficial de Justiça, no ato da soltura, o endereço e 

t e l e fone  onde  pode rá  se r  l oca l i zado  ( res id ê n c i a  e 

trabalho);b)Comparecimento a todos os atos processuais para os quais 

for intimado, fornecendo novo endereço quando mudar a 

residência;c)Proibição de se ausentar da Comarca por período superior a 

08 (oito) dias sem avisar o juízo;d)Proibição de praticar novas infrações 

penais;e)COMPARECIMENTO SEMANAL ao encontro de reabilitação de 

usuários de drogas promovido pela Casa de Recuperação – O Toque da 

Mão do Mestre todas as Terças-feiras às 19h00, com o Pastor Ricardo 

(tel: (65) 99669-6025, devendo ser juntado aos autos Atestado de 

frequência mensal.EXPEÇA-SE o competente Alvará de Soltura em favor 

de VIVERTO MONTIEL RIBAS JÚNIOR, libertando-o, se por outro motivo 

não estiver preso.Na ocasião do cumprimento do presente alvará, deverá 

ser advertido pelo Oficial de Justiça de que a inobservância de quaisquer 

das medidas cautelares aplicadas resultará na revogação do benefício 

com a consequente decretação de sua prisão (art. 282, §4º, última parte 

do CPP).Cientifique-se o Ministério Pública e Defesa Técnica.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 162072 Nr: 1357-66.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Alves Cordeiro, Diego Maradona dos 

Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para 

CONDENAR o acusado RONALDO ALVES CORDEIRO, vulgo ‘’POLACO’’, 

brasileiro, convivente, desempregado, nascido aos 07 de junho de 1988, 

natural de Jauru/MT, portador do RG n° 18613128 e CPF/MF sob o n° 

031.477.391-67, filho de Divino Alves Cordeiro e Benvinda Maria Alves, 

residente e domiciliado à Rua Maria Moraes de Oliveira (ao lado do n° 26) 

Bairro Residencial Glória, nesta cidade de Pontes e Lacerda/MT 

(atualmente recolhido no CDP local), como incurso nas sanções prevista 

no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 e artigo 12 da Lei Federal n° 

10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal e CONDENAR o 

acusado DIEGO MARADONA DOS SANTOS DA SILVA, brasileiro, 

convivente, forneiro, nascido em 07 agosto de 1998, natural de 

Vilhena/RO, RG n.° 22605266, CPF.O 043.619.251-94, filho de Ojair Ribeiro 

da Silva e Simone Ferreira dos Santos, residente e domiciliado no Bairro 

São José, Pontes e Lacerda/MT, telefone: (65) 99943-9705, (atualmente 

recolhido no CDP local), como incurso nas sanções prevista no artigo 33, 

caput, da Lei n° 11.343/2006; e ABSOLVÊ-LOS da imputação relativa ao 

crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei nº 

11.343/06).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145809 Nr: 6057-22.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, Noel D' Jorge Antonio do Nascimento - 

OAB:26.594/GO

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 

52/2007-CGJ/MT, INTIMO o advogado do réu para cientificá-lo de que foi 

expedido Carta Precatória às Comarcas de Tangará da Serra/MT e 

Sulina/PR para inquirição das testemunhas Pamela Karling e Mariceli 

Karling (ref. 117/118)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 106814 Nr: 4914-66.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaque Ribeiro Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA FREITAS SPAGNOL - 

OAB:17697-B

 Vistos etc.

Como forma de readaptar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

para o dia 29/05/2018, às 16h30.

 Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ESIOMAR ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

ESIOMAR ANDRADE SILVA FILHO OAB - MT18809/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000735-67.2018.8.11.0013 REQUERENTE: ESIOMAR 

ANDRADE DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Determino a designação de 

audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a 

Promovida 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). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o 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. 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 28 de maio de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO APARECIDO MUNIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 
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Processo: 1000618-76.2018.8.11.0013 REQUERENTE: IVETE TEREZINHA 

RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME REQUERIDO: ANTONIO APARECIDO 

MUNIZ Vistos etc. Determino a designação de audiência de conciliação 

pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida 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). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

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. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 28 de maio de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000619-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BARRETOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO NUNES DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000619-61.2018.8.11.0013 EXEQUENTE: LUCIMAR BARRETOS 

SANTOS EXECUTADO: JOSE ANTONIO NUNES DA CUNHA Vistos etc. 

Determino a designação de audiência de conciliação pelo cartório, 

conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida 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). Intime-se o Promovente, cientificando-o 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. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 28 de maio de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000620-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CORDEIRO RONDENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000620-46.2018.8.11.0013 REQUERENTE: DEBORA CORDEIRO 

RONDENA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Determino a 

designação de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do 

Juízo. Cite-se a Promovida 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). Intime-se o 

Promovente, cientificando-o 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. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada 

até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 28 de maio de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-31.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

UGUEDSON DAS NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000621-31.2018.8.11.0013 REQUERENTE: UGUEDSON DAS 

NEVES DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Determino a designação de audiência de conciliação pelo cartório, 

conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida 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). Intime-se o Promovente, cientificando-o 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. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 28 de maio de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000633-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DO CARMO DE ARAUJO (REQUERENTE)

SARA VITÓRIA DE MATOS (REQUERENTE)

ANTONIELE DA CONCEICAO MATOS (REQUERENTE)

ROMULO RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIEN REYES PUERTAS OAB - SP0216022A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

G J DE CARVALHO ROCHA TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000633-45.2018.8.11.0013 REQUERENTE: SEBASTIAO DO 

CARMO DE ARAUJO, ROMULO RODRIGUES DE ARAUJO, ANTONIELE DA 

CONCEICAO MATOS, SARA VITÓRIA DE MATOS REQUERIDO: TIM 

TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - EPP, G J DE CARVALHO ROCHA 

TRANSPORTES EIRELI - ME Vistos etc. Determino a designação de 

audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a 

Promovida 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). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o 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. 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 28 de maio de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-98.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE ROSA DA CONCEICAO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000623-98.2018.8.11.0013 REQUERENTE: ROSILENE ROSA 

DA CONCEICAO CARVALHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos etc. Determino a designação de audiência de conciliação pelo 

cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida 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). Intime-se o Promovente, cientificando-o 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. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 28 de maio de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000634-30.2018.8.11.0013 REQUERENTE: NILSON VIEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: RUI DE OLIVEIRA Vistos etc. Determino a designação 

de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se 

a Promovida 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). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o 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. 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 28 de maio de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-65.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROMIS FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID FERNANDES DE SOUZA COMERCIO (REQUERIDO)

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000664-65.2018.8.11.0013 REQUERENTE: ROMIS FERREIRA 

MACHADO REQUERIDO: DEIVID FERNANDES DE SOUZA COMERCIO, B2W 

- COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO Vistos etc. Determino a designação 

de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se 

a Promovida 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). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o 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. 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 28 de maio de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-50.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ANTONIO PONTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES CUIABA TOTAL LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000762-50.2018.8.11.0013 REQUERENTE: FABIO ANTONIO 

PONTE DOS SANTOS REQUERIDO: DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES 

CUIABA TOTAL LTDA - ME Vistos etc. Determino a designação de 

audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a 

Promovida 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). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o 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. 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 28 de maio de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-31.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000718-31.2018.8.11.0013 REQUERENTE: MATHEUS SALOME 

DE SOUZA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Determino a 

designação de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do 

Juízo. Cite-se a Promovida 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). Intime-se o 

Promovente, cientificando-o 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. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada 

até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 28 de maio de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000624-83.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LENILMA ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 
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Processo: 1000624-83.2018.8.11.0013 REQUERENTE: LENILMA ALVES DE 

FREITAS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Determino a 

designação de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do 

Juízo. Cite-se a Promovida 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). Intime-se o 

Promovente, cientificando-o 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. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada 

até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 28 de maio de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRACA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000627-38.2018.8.11.0013 REQUERENTE: FRANCISCO 

PEDRACA RIBEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. 

Determino a designação de audiência de conciliação pelo cartório, 

conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida 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). Intime-se o Promovente, cientificando-o 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. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 28 de maio de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000628-23.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000628-23.2018.8.11.0013 REQUERENTE: SIRLEY DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Determino a designação de 

audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a 

Promovida 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). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o 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. 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 28 de maio de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-78.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000010-78.2018.8.11.0013. REQUERENTE: LEONARDO DE ARAUJO 

COSTA TUMIATI REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Não havendo provas a produzir em audiência, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido 

é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum 

ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as 

provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). O Superior 

Tribunal de Justiça assevera ainda que “é entendimento assente de nossa 

jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não 

precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas 

partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do 

motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”. (STJ - 

1ª Turma - AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 

17.8.1998). A pretensão da parte autora é de obter indenização por danos 

morais em razão do atraso no voo contratado, que superou 4(quatro) 

horas. Antes de tudo, cumpre esclarecer que a relação tratada nos autos 

é de consumo (prestação de serviço de transporte aéreo nacional), 

devendo incidir ao caso todos os princípios e normas do Código de Defesa 

do Consumidor. É incontroverso que houve o atraso no voo contratado, 

que superou 4(quatro) horas, por remanejamento do passageiro para 

outro voo em razão de excesso de peso da aeronave no voo original que 

partiria do aeroporto Santos Dumont, sendo que o novo voo partiu de outro 

aeroporto (Galeão) e fez conexão em outra localidade (Guarulhos), e em 

razão da necessidade de retirar a bagagem despachada na esteira, o 

passageiro perdeu a conexão em Guarulhos e somente chegou ao destino 

final (Cuiabá) mais de 7(sete) horas depois do horário contratado; e que a 

empresa ré forneceu à parte autora alimentação no aeroporto de 

Guarulhos. A necessidade de reacomodar passageiros em razão de 

excesso de peso da aeronave constitui fortuito interno, isto é, fato 

previsível e corriqueiro na atividade econômica, e por isso não afasta o 

dever de indenizar, porquanto deve ser contabilizado pelo fornecedor em 

razão do risco inerente à sua atividade. O mesmo ocorre com o atraso na 

chegada/partida de voos em razão de condições meteorológicas 

adversas. De igual forma, o fornecimento de alimentação, por si só, não 

afasta o dever de indenizar eventual dano moral que porventura tenha 

ocorrido, embora possa vir a mitiga-lo, o que deve ser analisado em cada 

caso concreto. Na espécie, a parte autora contratou voo que chegaria a 

Cuiabá às 10h20min e, em razão do atraso, somente chegou ao destino às 

17h12min. Em que pese tenha a empresa aérea fornecido alimentação no 

aeroporto de Guarulhos, entendo que tal fato não afasta por completo o 

inequívoco dano moral experimentado pelo passageiro, que foi obrigado a 

viajar em horários e itinerários desconfortáveis e bem diversos dos 

previamente contratados. Desse modo, embora tenha a empresa fornecido 

alimentação, verifica-se que o atraso excessivo no voo constitui falha na 

prestação do serviço, e gerou na parte autora angústia, com alteração do 

bem-estar, e não simples aborrecimento ou mero dissabor, devendo ser 

acolhido o pedido de reparação de danos morais. Aplicam-se in casu as 

regras do Código de Defesa do Consumidor e a Teoria do Risco 

Profissional, segundo a qual todos aqueles que se dediquem a atividade 

comercial e empresarial devem responsabilizar-se efetivamente pelos 

danos causados, só podendo ser elidida mediante a comprovação de fato 

da vítima, de caso fortuito ou força maior. Logo, a instituição do porte da 

ré, por exercer atividade no mercado de consumo com fins altamente 

lucrativos, deve assumir o risco dos danos que vier a causar por si ou por 
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seus prepostos, uma vez que tem melhores condições de arcar com os 

prejuízos pelos acontecimentos como o do presente caso, não havendo 

nos autos qualquer prova de fato exclusivo da vítima, ora autora e 

consumidora, e nem tampouco de ocorrência de caso fortuito ou força 

maior. A respeito da matéria, imperioso destacar os ensinamentos do 

doutrinador Sérgio Cavalieri Filho: "Todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, 

independente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às 

normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, 

quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários 

dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se 

alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar 

produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o 

garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, 

respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos (...). O consumidor 

não pode assumir os riscos das relações de consumo, não pode arcar 

sozinho com os prejuízos decorrentes dos acidentes de consumo, ou ficar 

sem indenização. Tal como ocorre na responsabilidade do Estado, os 

riscos devem ser socializados, repartidos entre todos, já que os 

benefícios são também para todos. E cabe ao fornecedor, através de 

mecanismos de preço proceder a essa repartição de custos sociais de 

danos" (Programa de Responsabilidade Civil. 2ª edição. Ed. Malheiros, 

2001. p. 366). Diante disso, a empresa ré deve assumir os riscos a que 

está exposta no mercado de consumo, devendo arcar exclusivamente 

com as consequências pelo evento danoso, nos termos dos art. 186, do 

Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Em relação ao 

quantum indenizatório por danos morais, diante da inexistência de 

qualquer critério objetivo legal para a fixação do mesmo, cabe ao juiz 

sopesar as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que 

ocorrera o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento 

da vítima, enfim, aspectos dotados de ampla subjetividade, o que torna a 

tarefa bastante difícil e delicada. Assim, levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, considerando que foi fornecida 

alimentação no aeroporto de Guarulhos, mas considerando que no novo 

itinerário foi necessária troca de aeroporto dentro da mesma cidade (do 

Santos Dumont para o Galeão), considerando que foi perdida a conexão 

em Guarulhos, e considerando que o atraso total na chegada foi de 07 

(sete) horas, arbitro a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por 

entender que o referido valor não representa fonte de enriquecimento 

nem, tampouco, é quantia inexpressiva, a impedir a compensação do 

sofrimento provocado pela ofensa. Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO proposta por LEONARDO DE ARAUJO 

COSTA TUMIATI em desfavor de GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 

S.A. para condenar o réu a pagar ao autor indenização por dano moral no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

a contar do evento danoso (18/12/2017 – Súmula 54 STJ) e acrescido de 

juros moratórios de 1% ao mês a partir desta data (Súmula 362 STJ), até a 

data do efetivo pagamento, na forma da lei. E, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I.C. 

Transitada em julgado sem manifestação das partes, ao arquivo, com 

baixa. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para Pontes e Lacerda/MT, 

26 de maio de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto em 

substituição legal

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67838 Nr: 1106-50.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Santos de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença de fls. 106/112.

Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

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, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61475 Nr: 1163-73.2012.811.0014

 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: Meire Rosa Pereira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença de fls. 193/196.

Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

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, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72399 Nr: 1819-88.2016.811.0014

 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: Francisca Pereira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença de fls. 75/80.

Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

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, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 
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superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60270 Nr: 1502-66.2011.811.0014

 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: Claudemiro Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Saggin Pacheco - 

OAB:14129-A/MT, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - OAB:OAB/MT 

14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 184/186.

Por conseguinte, EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para transferência 

dos valores depositados às fls. 181 às contas bancárias indicadas às fls. 

184v e 185v, observando o contrato de fls. 187.

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24427 Nr: 1647-64.2007.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Barbosa - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 VISTO,

DEFIRO o pedido de dilação de prazo, na forma postulada às fls. 579.

Por conseguinte, INTIME-SE o banco requerido para manifestar-se sobre 

os cálculos de liquidação, em cinco (05) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CONCLUSOS os autos para 

análise e deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77317 Nr: 2158-13.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito Rural do Sul de MT Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides de Araújo Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, uma vez que o óbito do devedor previamente à 

citação, por si só, obsta a perfectibilização do arresto, INDEFIRO a tutela 

caute lar  de urgência v indicada. I I  –  DA SUCESSÃO 

PROCESSUAL.Conforme assinalado alhures, a ocorrência do óbito do 

devedor é medida inconteste nos autos, mormente porque a própria 

exequente trouxe ao caderno processual a respectiva certidão de óbito 

(fls. 61v).Entretanto, não se pode admitir o prosseguimento da execução 

com a habilitação de apenas uma (01) sucessora do de cujus, na forma 

postulada pela parte credora, especificamente diante da averbação de 

que o extinto deixou “filhos maiores”.Ademais, a exequente não logrou 

comprovar ter exaurido as buscas de existência de inventário extrajudicial 

ou judicial dos bens deixados pelo falecido e, tampouco, se diligenciou 

acerca dos demais herdeiros, que não a Sra. Letícia Leandra Rocha.Com 

essas considerações, SUSPENDO o processo, pelo prazo de dois (02) 

meses, nos termos do que preceitua o art. 313, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil.Por conseguinte, INTIME-SE a exequente para que, no prazo 

assinalado, promova a sucessão processual do espólio do devedor, ou da 

totalidade de seus herdeiros, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78354 Nr: 313-09.2018.811.0014

 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: Agnaldo Francisco da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Poxoréu-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 RECEBO a emenda à inicial.

Por corolário, EXPEÇA-SE mandado monitório de pagamento, com prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do pedido inicial, para que os devedores 

paguem o principal e os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor da causa, consignando que, em caso de cumprimento, a 

parte requerida ficará isenta de custas processuais (NCPC, art. 701, § 1º).

CONSIGNE-SE que a parte ré poderá ainda opor embargos e assim 

suspender a eficácia do mandado inicial (NCPC, art. 702).

Em caso de não cumprimento da obrigação e de não oposição de 

embargos, será constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, 

conforme art. 702, § 8º, do NCPC.

RETIFIQUE-SE a capa dos autos, vez que deve contar no polo passivo a 

expressão apresentada na emenda a inicial à fl. 20, seja qual o MUNICÍPIO 

DE POXORÉU/MT.

Em tempo, DEFIRO a gratuidade de justiça.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79063 Nr: 656-05.2018.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Cesar Geron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER AUGUSTO BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAPUAN CAESAR DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de embargos à execução opostos por ALBERTO CESAR GERON 

em face de WAGNER AUGUSTO BUSS, em que determinada a emenda à 

exordial para o embargante comprovar a alegada condição de 

miserabilidade, este carreou aos autos a declaração de hipossuficiência 

de fls. 32v.

Pois bem.

De elementar conhecimento que a benesse da gratuidade de justiça 

encontra previsão nos arts. 98 e seguintes do novo Código de Processo 

Civil, in verbis:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”.

Todavia, na espécie, não vislumbra-se as condições exigidas para o 

deferimento do benefício requestado. Explico.

Denota-se dos autos, a toda evidência, que o embargante se qualifica 

como motorista. Ocorre que, ao longo do feito em apenso realizou 14 

(quatorze) depósitos mensais e sucessivos no valor de R$ 2.584,45 (dois 

mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) cada.

Intui-se, destarte, que o embargante possui condições de adimplir os 

emolumentos judiciais, porquanto conseguiu satisfazer parcelas mensais 

em quantia significativa a título de pagamento da aquisição de automóvel, 

sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Não bastasse, intimado para comprovar a parca situação 

econômico-financeira, limitou-se a juntar aos autos mera declaração de 

hipossuficiência, não permitindo aferir se sofreu alteração das condições 

de subsistência nos últimos tempos.
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Logo, não há como conceder a benesse pleiteada.

Pelo exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada e, DETERMINO a 

intimação do embargante para, querendo, em 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais de distribuição, sob pena de 

indeferimento da inicial e, consequentemente, extinção do feito sem 

resolução de mérito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29049 Nr: 1552-29.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Augusto Buss

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Cesar Geron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Augusto Buss - 

OAB:12.628B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRAPUAN CAESAR DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11483, MERINSON JANIR GARZAO DAL AGNOL - 

OAB:PR/54487

 VISTO,

CUMPRA-SE na forma determinada às fls. 325/327.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69817 Nr: 369-13.2016.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Rondonópolis-MT., 

Edalgina de Carvalho Aguiar, Gladston de Carvalho Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Aguiar Paiva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Martello Júnior - 

OAB:6370, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 VISTO,

 Considerando o certificado às fls. 95, verifica-se que não há falar em 

qualquer nulidade do ato de penhora, uma vez que procedida a regular 

intimação do executado, por intermédio de seu advogado.

Por outro lado, dessume-se que o exequente não comprovou a averbação 

da penhora na matrícula do imóvel.

Inobstante, a indiligência do credor não obsta a realização da hasta 

pública, mas meramente lhe traz riscos, porquanto não dá absoluta 

presunção de conhecimento por terceiros (NCPC, art. 844).

Destarte, DEFIRO a realização de leilão para alienação judicial do bem 

penhorado, determinando a designação de datas para os atos, nos termos 

do artigo 886 e ss. do NCPC.

Por consectário lógico, NOMEIO como leiloeira judicial a Sra. Poliana 

Mikejevs Calça Lorga. Por corolário, FIXO a comissão da leiloeira no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor do bem arrematado, pagos 

pelo arrematante em caso de venda e 2,5% (dois e meio por cento) sobre 

o valor da dívida, pagos pelo devedor em caso de pagamento ou remissão.

Ademais, PROCEDA a secretaria com a designação da hasta pública, 

consignando-se desde já que no caso de necessidade da 2ª praça, o bem 

não poderá ser arrematado em lance inferior a 60% (sessenta) por cento 

de seu valor, em respeito ao art. 891 do NCPC.

 No mais, ATENTE-SE a secretaria para a devida intimação das partes, 

bem como eventuais credores hipotecários e demais credores com 

privilégio e preferência sobre o bem penhorado, acerca da data designada 

para o ato, bem como para que ocorram as devidas publicações (art. 887, 

do NCPC).

Em seguida, EXPEÇA-SE edital de leilão judicial, atentando-se aos 

requisitos do art. 886 e seus incisos do novel Código de Processo Civil.

Após, ENCAMINHE-SE com 30 (trinta) dias de antecedência, o edital do 

leilão judicial à Leiloeira oficial, a fim de que esta publique o edital do leilão 

judicial, conforme determinado pelo art. 884, do NCPC.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60419 Nr: 121-86.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edenir Rocha Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Companhia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisely Araujo - OAB:13060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Beatriz Bergamini 

Cavalcante Gomes Coelho - OAB:OAB/RJ 084111, Gustavo Goulart 

Veneranda - OAB:81329/MG, Ilza Regina Defilippi Dias - OAB:OAB/SP 

27.215, Nelson Luiz Nouvel Alessio - OAB:OAB/SP 61713, Patricia 

Rocha de Magalhães Ribeiro - OAB:OAB/MG 71.822, Rodrigo Pouso 

Miranda - OAB:- MT 12.333, Viviane Aguiar - OAB:MG 77.634

 VISTO,

POSTERGO a apreciação do pedido de fls. 326/326v e DETERMINO à 

secretaria que certifique quanto ao julgamento do recurso de agravo de 

instrumento pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo nº 

0049041-72.2017.4.01.0000).

Após, CONCLUSOS para análise e deliberação competente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69806 Nr: 363-06.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 CUMPRA-SE a primeira parte da decisão de fls. 63/64, com a urgência que 

o caso requer.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78634 Nr: 451-73.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Nery Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Considerando o certificado às fls. 39, informando quanto ao julgamento do 

REsp nº 1.657.156/RJ, tem-se que o feito deve retomar a marcha 

processual.

Por conseguinte, CITEM-SE os requeridos para, querendo, contestarem a 

ação, no prazo legal, sob pena de revelia.

Após, PROMOVA-SE o impulso necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70540 Nr: 767-57.2016.811.0014

 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: Oreste Suares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Castro Menezes - 

OAB:16.545/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Considerando o disposto no art. 485, § 1º do NCPC, e, ante o teor da 

certidão de fl. 68, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para, 

querendo, no prazo legal, promova os atos necessários ao regular 

processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 17280 Nr: 843-04.2004.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carolina Rosa dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de execução fundado em título executivo por CAROLINA ROSA 

DOS REIS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Após a expedição dos competentes alvarás a parte exequente comparece 

aos autos postulando pelo pagamento de valores remanescentes relativos 

à atualização da obrigação principal (fls. 235/236).

Verifica-se, pois, tratar-se de cumprimento complementar de sentença.

Destarte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar impugnação 

à execução complementar, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que 

alude o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do 

petitório e demais documentos necessários.

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, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21454 Nr: 587-90.2006.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Regis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 VISTO,

 Considerando que as partes nada requereram após o retorno dos autos a 

este juízo de origem, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29253 Nr: 53-73.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Barbosa, Fabricio Barbosa Peres, Liliane 

Barbosa Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por SIRLENE BARBOSA 

E OUTROS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 269 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75561 Nr: 1293-87.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Medina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

E, de logo, não havendo nulidades a declarar nem outras irregularidades 

para sanar, DECLARO SANEADO O PROCESSO.

FIXO como ponto controvertido a comprovação da incapacidade para o 

trabalho capaz de ensejar o pedido pleiteado pela parte requerente e, para 

tanto, DEFIRO, primeiramente, a produção de prova pericial, assinalando 

que, caso fizer necessária, será oportunizada, também, a produção de 

prova testemunhal, bem como a juntada de outros documentos para o 

esclarecimento e deslinde da questão.

INTIME-SE o perito judicial nomeado para o agendamento da perícia. Com o 

agendamento, INTIMEM-SE as partes para ciência.

 INTIMEM-SE as partes para apresentarem quesitos, se já não o fizeram, 

no prazo de 05 (cinco) dias, podendo indicar assistente técnico no mesmo 

prazo, bem como podendo o perito fazer outras observações pertinentes.

FIXO o prazo de 40 (quarenta) dias para a realização da perícia médica, e 

10 (dez) dias após o exame para juntada do laudo.

Com o aporte do referido laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, OFICIE-SE ao Diretor 

do respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado para pagamento, na 

forma estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 2007 do 

Conselho da Justiça Federal, expedindo-se o necessário para tanto.

Após, VOLVAM-ME conclusos para designação de audiência de 

instrução, se for o caso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77917 Nr: 109-62.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: João Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, ACOLHO a preliminar de mérito levantada 

para reconhecer a prescrição de eventuais parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o aforamento da presente 

demanda, conforme dicção do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 

8.213/91.Prosseguindo, não havendo demais nulidades a declarar nem 

outras irregularidades para sanar, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO.DEFIRO, pois, a produção de provas testemunhal, bem como a 

juntada de outros documentos para o esclarecimento e deslinde da 

questão.DEFIRO, também, a produção de prova pericial.NOMEIO para sua 

confecção o médico Júnior Lima Bezerra, com cadastro na secretaria 

deste juízo. Em aceitando o encargo, FIXO os honorários periciais em R$ 

400,00 (quatrocentos reais), nos termos do Provimento nº 68/2008-CGJ, 

considerando o valor médio de uma consulta, o tempo decorrente para a 

resposta dos quesitos apresentados e o grau de especialidade do 

médico.INTIMEM-SE as partes para apresentarem quesitos, se já não o 

fizeram, no prazo de 05 (cinco) dias, podendo indicar assistente técnico 

no mesmo prazo, bem como podendo o perito fazer outras observações 

pertinentes.FIXO o prazo de 40 (quarenta) dias para a realização da 

perícia médica, e 10 (dez) dias após o exame para juntada do laudo.Com o 

aporte do referido laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, 

OFICIE-SE ao Diretor do respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado 

para pagamento, na forma estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 

541 de 2007 do Conselho da Justiça Federal.Em tempo, para a realização 

do estudo psicossocial, NOMEIO a equipe multidisciplinar deste juízo, 

assinalando o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a entrega do 

respectivo estudo, observando os questionamentos formulados pelas 

partes.Com o aporte dos laudos médico pericial e psicossocial, 

INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se em seguida os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73625 Nr: 325-57.2017.811.0014

 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: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BALDAN NETO - 

OAB:221199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

No mais, o processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar 

nem outras irregularidades para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, DEFIRO a produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

DESIGNO a data de 03 de julho de 2018, às 13h30min, para realização da 

audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78122 Nr: 199-70.2018.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezilma de Lana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta dos Santos Teixeira 

Sachetti - OAB:/MT 16.338, PATRICIA SILVA SOUZA - OAB:21198/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

E, de logo, não havendo nulidades a declarar nem outras irregularidades 

para sanar, DECLARO SANEADO O PROCESSO.

FIXO como ponto controvertido a comprovação da incapacidade para o 

trabalho capaz de ensejar o pedido pleiteado pela parte requerente e, para 

tanto, DEFIRO, primeiramente, a produção de prova pericial, assinalando 

que, caso fizer necessária, será oportunizada, também, a produção de 

prova testemunhal, bem como a juntada de outros documentos para o 

esclarecimento e deslinde da questão.

NOMEIO para sua confecção o médico Júnior Lima Bezerra, com cadastro 

na secretaria deste juízo. Em aceitando o encargo, FIXO os honorários 

periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do Provimento nº 

68/2008-CGJ, considerando o valor médio de uma consulta, o tempo 

decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau de 

especialidade do médico.

Com o agendamento, INTIMEM-SE as partes, para ciência.

 INTIMEM-SE as partes para apresentarem quesitos, se já não o fizeram, 

no prazo de 05 (cinco) dias, podendo indicar assistente técnico no mesmo 

prazo, bem como podendo o perito fazer outras observações pertinentes.

FIXO o prazo de 40 (quarenta) dias para a realização da perícia médica, e 

10 (dez) dias após o exame para juntada do laudo.

Com o aporte do referido laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, OFICIE-SE ao Diretor 

do respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado para pagamento, na 

forma estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 2007 do 

Conselho da Justiça Federal, expedindo-se o necessário para tanto.

Após, VOLVAM-ME conclusos para designação de audiência de 

instrução, se for o caso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76948 Nr: 1922-61.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edite Parreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

No mais, não havendo nulidades a declarar nem outras irregularidades 

para sanar, DECLARO SANEADO O PROCESSO.

DEFIRO, pois, a produção de provas testemunhal, bem como a juntada de 

outros documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

DEFIRO, também, a produção de prova pericial.

NOMEIO para sua confecção o médico Júnior Lima Bezerra, com cadastro 

na secretaria deste juízo. Em aceitando o encargo, FIXO os honorários 

periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do Provimento nº 

68/2008-CGJ, considerando o valor médio de uma consulta, o tempo 

decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau de 

especialidade do médico.

INTIMEM-SE as partes para apresentarem quesitos, se já não o fizeram, no 

prazo de 05 (cinco) dias, podendo indicar assistente técnico no mesmo 
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prazo, bem como podendo o perito fazer outras observações pertinentes.

FIXO o prazo de 40 (quarenta) dias para a realização da perícia médica, e 

10 (dez) dias após o exame para juntada do laudo.

Com o aporte do referido laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, OFICIE-SE ao Diretor 

do respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado para pagamento, na 

forma estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 2007 do 

Conselho da Justiça Federal.

Em tempo, para a realização do estudo psicossocial, NOMEIO a equipe 

multidisciplinar deste juízo, assinalando o prazo máximo de 30 (trinta) dias 

para a entrega do respectivo estudo, observando os questionamentos 

formulados pelas partes.

Com o aporte dos laudos médico pericial e psicossocial, INTIMEM-SE as 

partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se em 

seguida os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26292 Nr: 286-41.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudelina Nascimento de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 VISTO,

 INTIME-SE novamente o advogado para promover a regularização da 

sucessão processual, sob pena de extinção do cumprimento de sentença, 

sem resolução de mérito

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 22654 Nr: 99-04.2007.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durvalina Pereira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de execução fundado em título executivo por DURVALINA 

PEREIRA DE JESUS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Após a expedição de nova RPV a parte exequente comparece aos autos 

postulando pelo pagamento da verba sucumbencial arbitrada em sede dos 

embargos à execução (fls. 139/139v).

Verifica-se, pois, tratar-se de cumprimento complementar de sentença.

Logo, para seu prosseguimento, imperioso que a parte postulante 

apresente os cálculos de atualização, de acordo com a exegese do art. 

524, caput, do novel Código de Processo Civil.

Assim, DETERMINO seja a causídica peticionante intimada para, querendo, 

em 15 (quinze) dias apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, sob pena de indeferimento do pedido.

No mais, AGUARDE-SE a compensação da RPV de fls. 138.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21449 Nr: 583-53.2006.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo José de Moura Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de habilitação da sucessora MARIA 

JOSÉ DOS SANTOS DE MOURA e, por corolário, DETERMINO o 

prosseguindo do feito com a consequente retificação da capa dos 

autos.Após, REMETAM-SE os autos à autarquia executada para, 

querendo, no prazo legal, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença.Antes, contudo, FACULTO à exequente a apresentação de 

cálculos de atualização, em cinco (05) dias, haja vista a longa suspensão 

do feito.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18847 Nr: 844-52.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenal Moreira Lopes

 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, Walquiria Rodrigues 

Barreto - OAB:9452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

De início, NÃO CONHEÇO do recurso de fls. 301/303v, uma vez que a via 

eleita é inadequada, porquanto a decisão objurgada não é resolutória de 

mérito, mas sim interlocutória.

No mais, AGUARDE-SE a compensação das RPVs expedidas às fls. 

299/300.

Sem prejuízo, ATENTE-SE a secretaria que os ofícios requisitórios 

somente poderão ser expedidos quando precluído o prazo recursal da 

decisão respectiva.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 17278 Nr: 839-64.2004.811.0014

 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: Helena Verginia Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de execução fundado em título executivo por HELENA VERGINIA 

DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Após a expedição dos competentes alvarás a parte exequente comparece 

aos autos postulando pelo pagamento de valores remanescentes relativos 

à atualização da obrigação principal (fls. 222/223).

Verifica-se, pois, tratar-se de cumprimento complementar de sentença.

Destarte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar impugnação 

à execução complementar, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que 

alude o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do 

petitório e demais documentos necessários.

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, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 17297 Nr: 860-40.2004.811.0014

 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: Ilda Rafael Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de execução fundado em título executivo por ILDA RAFAEL 

COUTINHO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Após a expedição dos competentes alvarás a parte exequente comparece 

aos autos postulando pelo pagamento de valores remanescentes relativos 

à atualização da obrigação principal (fls. 124/125).

Verifica-se, pois, tratar-se de cumprimento complementar de sentença.

Destarte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar impugnação 

à execução complementar, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que 

alude o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do 

petitório e demais documentos necessários.

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, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 17262 Nr: 824-95.2004.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de execução fundado em título executivo por MARIA DE JESUS 

FERREIRA GOMES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Após a expedição dos competentes alvarás a parte exequente comparece 

aos autos postulando pelo pagamento de valores remanescentes relativos 

à atualização da obrigação principal (fls. 185/186).

Verifica-se, pois, tratar-se de cumprimento complementar de sentença.

Destarte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar impugnação 

à execução complementar, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que 

alude o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do 

petitório e demais documentos necessários.

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, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63253 Nr: 1424-04.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Nascimento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 155.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos 

valores depositados às fls. 153 à conta bancária indicada às fls. 155, uma 

vez que o causídico peticionante possui poderes para dar receber valores 

e dar quitação (fls. 12).

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60321 Nr: 25-71.2012.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilda Theodoro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 147.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos 

valores depositados às fls. 144/145 à conta bancária indicada às fls. 147, 

uma vez que o causídico peticionante possui poderes para dar receber 

valores e dar quitação (fls. 14).

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18761 Nr: 797-78.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leles Regis 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, Silvana da Silva Toledo 

- OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 281.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos 

valores depositados às fls. 279 à conta bancária indicada às fls. 281, uma 

vez que o causídico peticionante possui poderes para dar receber valores 

e dar quitação (fls. 17).

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68448 Nr: 1399-20.2015.811.0014
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Ribeiro Vilela, Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 VISTO,

Cuida-se o petitório de fls. 272/284 de cálculos para liquidação de 

sentença apresentados pelo BANCO DO BRASIL S/A, na ação revisional 

de contrato bancário ajuizada por MARIA DE LOURDES RIBEIRO VILELA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

 Assim, INTIME-SE a parte requerente para que, em 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca dos cálculos apresentados pelo banco requerido, 

sob pena de seu silêncio ser interpretado como anuência à homologação 

dos mesmos.

Antes, contudo, PROCEDA-SE a intimação do advogado dativo nomeado 

para que decline nos autos se aceita a nomeação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78713 Nr: 486-33.2018.811.0014

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herbert Basilio Fernandes Silva, Stoessel de Oliveira 

Naves Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Stoessel de Oliveira Naves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB MT 16647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de dilação de prazo pleiteado às fls. 

31/32.

Por conseguinte, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, INTIME-SE o 

requerente para que, no prazo legal, junte aos autos a prova da recusa 

em receber o pagamento, sob pena de indeferimento da inicial e, 

consequentemente, extinção do feito sem resolução de mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29778 Nr: 583-77.2011.811.0014

 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): Ronan Figueiredo Rocha, Municipio de 

Poxoréu-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Micella Millena Rodrigues 

Ferreira - OAB:14634

 VISTO,

De início, DETERMINO, à Sra. Gestora, que proceda à retirada dos 

adesivos referentes à Meta 2/CNJ, uma vez que o feito foi regularmente 

sentenciado às fls. 777/782.

Após, REMETAM-SE os autos à contadoria judicial para que realize, 

apenas, o cálculo das custas processuais. Confeccionado o referido 

cálculo, INTIME-SE o requerido para adimplir os emolumentos judiciais, em 

cinco (05) dias.

Decorrido o prazo sem o pagamento, DETERMINO, desde logo, seja 

encaminhado ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, 

os documentos listados nos incisos do art. 574, da CNGC/MT, haja vista a 

edição dos Provimento nsº 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ.

Consigno, por derradeiro, que caso o parquet pretenda a exigibilidade da 

condenação em multa civil, deverá manejar o pleito pela via adequada.

Inobstante, nada sendo pleiteado pelo MPE/MT no prazo de 30 (trinta) dias, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64248 Nr: 738-75.2014.811.0014

 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: Ademilde de Oliveira Sousa, Márcia Menezes Ribeiro de 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejango Riber Oliveira Campos 

- OAB:8874-B, Everton Benedito dos Anjos - OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Denota-se que o feito foi extinto, motivo pelo qual o pedido de desistência 

de fls. 203 resta prejudicado.

Assim, tendo sido certificado o trânsito em julgado às fls. 206, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30138 Nr: 942-27.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Leite Galvão, Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A-Cemat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú XL Seguros Coroporativos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Roberto Pires de Freitas - 

OAB:3889/MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianaru da Silva Paixão - 

OAB:10105

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação 

indenizatória.Via de consequência, CONDENO o requerente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, SUSPENDO 

sua exigibilidade, uma vez que beneficiário da gratuidade de 

justiça.Transitada em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes 

em 15 (quinze) dias, sem a qual DETERMINO a remessa dos autos ao 

arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78560 Nr: 416-16.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aideni Rodrigues do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorrane Moreira Martins dos 

Santos - OAB:20687/O, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, porque não preenchida a totalidade dos pressupostos 

exigidos pelo art. 300, do NCPC, INDEFIRO a concessão da tutela de 

urgência em caráter antecipatório.No mais, uma vez que no caso dos 

autos não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o 

réu, mediante a remessa dos autos, consoante preceitua o art. 183, § 1º, 

do NCPC, para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC – dobro), se quiser.Observe-se o disposto no art. 347, 

(referente a colocação de tarjas) da CNGC/MT, se necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27144 Nr: 1086-69.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Borges de Almeida
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 191/192.

Por conseguinte, EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para transferência 

dos valores depositados às fls. 187 às contas bancárias indicadas às fls. 

191v, observando o contrato de fls. 192v/193.

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18362 Nr: 514-55.2005.811.0014

 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: Almiro Azevedo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de fls. 274/276.

De início, INTIME-SE a advogada peticionante para que, em 15 (quinze) 

dias, informe a conta bancária de titularidade da parte autora, porquanto 

informou que a exequente estaria providenciando a abertura dessa.

Vindo os dados bancários aos autos, EXPEÇAM-SE os competentes 

alvarás para transferência dos valores depositados às fls. 271 às contas 

bancárias a serem indicadas, observando o contrato de fls. 275v/276.

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21275 Nr: 478-76.2006.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivina Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 275/277.

Por conseguinte, EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para transferência 

dos valores depositados às fls. 272 às contas bancárias indicadas às fls. 

275v, observando o contrato de fls. 276v/277.

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62249 Nr: 532-95.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Bernardo Damke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 162.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos 

valores depositados às fls. 159/160 à conta bancária indicada às fls. 162, 

uma vez que o causídico peticionante possui poderes para dar receber 

valores e dar quitação (fls. 14).

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68488 Nr: 1421-78.2015.811.0014

 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: Edith Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença de fls. 130/134.

Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

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, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78771 Nr: 532-22.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Pires de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

De início, RECEBO a emenda à exordial.

Prosseguindo, da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos 

os requisitos do artigo 319 do novel 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 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Uma vez que no caso dos autos não se admite a autocomposição (NCPC 

art. 334, §4º), CITE-SE o réu, mediante a remessa dos autos, consoante 

preceitua o art. 183, § 1º, do NCPC, para que responda a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro), se quiser.

Observe-se o disposto no art. 347, (referente a colocação de tarjas) da 

CNGC/MT, se necessário.

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente 

nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC.
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Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21299 Nr: 494-30.2006.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Martins da Silveira Chaga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Considerando o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos de 

embargos à execução, aliada à rejeição da exceção de pré-executividade 

apresentada, EXPEÇAM-SE os Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor 

(RPV), atentando-se aos cálculos homologados, e, nos termos do art. 443 

e seguintes da CNGC/MT, e observando as determinações da Resolução 

168/2011 do CJF, instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26983 Nr: 897-91.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sedila Alves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 157.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos 

valores depositados às fls. 155 à conta bancária indicada às fls. 157, uma 

vez que o causídico peticionante possui poderes para dar receber valores 

e dar quitação (fls. 14).

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76600 Nr: 1776-20.2017.811.0014

 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: Maria Divina Moreira Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

No mais, o processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar 

nem outras irregularidades para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, DEFIRO a produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

DESIGNO a data de 19 de junho de 2018, às 16h30min, para realização da 

audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63612 Nr: 253-75.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelina Josefa dos Santos Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 184.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos 

valores depositados às fls. 182 à conta bancária indicada às fls. 184, uma 

vez que o causídico peticionante possui poderes para dar receber valores 

e dar quitação (fls. 14).

Sem prejuízo, CERTIFIQUE-SE, a secretaria, quanto ao adimplemento da 

obrigação principal e, após, PROMOVA-SE o impulso necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 17371 Nr: 915-88.2004.811.0014

 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: Ozório Ribeiro da Gama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de execução fundado em título executivo por OZÓRIO RIBEIRO 

DA GAMA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Após a expedição dos competentes alvarás a parte exequente comparece 

aos autos postulando pelo pagamento de valores remanescentes relativos 

à atualização da obrigação principal (fls. 162/163).

Verifica-se, pois, tratar-se de cumprimento complementar de sentença.

Destarte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar impugnação 

à execução complementar, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que 

alude o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do 

petitório e demais documentos necessários.

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, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70015 Nr: 456-66.2016.811.0014

 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: Olindo Nunes de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença de fls. 106/111.

Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

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, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78115 Nr: 197-03.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

No mais, o processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar 

nem outras irregularidades para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, DEFIRO a produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

DESIGNO a data de 19 de junho de 2018, às 16h00min, para realização da 

audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

O pedido de aditamento à inicial (fls. 83) resta prejudicado, uma vez que 

oportunizada a juntada de novos documentos na fase instrutória.

Sem prejuízo, ATENTE-SE, a secretaria, para anotar nas folhas de controle 

a data da remessa dos autos à Advocacia Geral da União, bem como para 

realizar a juntada de petições segundo a ordem cronológica de protocolo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78014 Nr: 149-44.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLI FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYANNE RODRIGUES SILVA - 

OAB:20349/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

E, de logo, não havendo nulidades a declarar nem outras irregularidades 

para sanar, DECLARO SANEADO O PROCESSO.

FIXO como ponto controvertido a comprovação da incapacidade para o 

trabalho capaz de ensejar o pedido pleiteado pela parte requerente e, para 

tanto, DEFIRO, primeiramente, a produção de prova pericial, assinalando 

que, caso fizer necessária, será oportunizada, também, a produção de 

prova testemunhal, bem como a juntada de outros documentos para o 

esclarecimento e deslinde da questão.

NOMEIO para sua confecção o médico Júnior Lima Bezerra, com cadastro 

na secretaria deste juízo. Em aceitando o encargo, FIXO os honorários 

periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do Provimento nº 

68/2008-CGJ, considerando o valor médio de uma consulta, o tempo 

decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau de 

especialidade do médico.

Com o agendamento, INTIMEM-SE as partes, para ciência.

 INTIMEM-SE as partes para apresentarem quesitos, se já não o fizeram, 

no prazo de 05 (cinco) dias, podendo indicar assistente técnico no mesmo 

prazo, bem como podendo o perito fazer outras observações pertinentes.

FIXO o prazo de 40 (quarenta) dias para a realização da perícia médica, e 

10 (dez) dias após o exame para juntada do laudo.

Com o aporte do referido laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, OFICIE-SE ao Diretor 

do respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado para pagamento, na 

forma estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 2007 do 

Conselho da Justiça Federal, expedindo-se o necessário para tanto.

Após, VOLVAM-ME conclusos para designação de audiência de 

instrução, se for o caso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77229 Nr: 2101-92.2017.811.0014

 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: Gilza Maria Ferreira Leonis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

E, de logo, não havendo nulidades a declarar nem outras irregularidades 

para sanar, DECLARO SANEADO O PROCESSO.

FIXO como ponto controvertido a comprovação da incapacidade para o 

trabalho capaz de ensejar o pedido pleiteado pela parte requerente e, para 

tanto, DEFIRO, primeiramente, a produção de prova pericial, assinalando 

que, caso fizer necessária, será oportunizada, também, a produção de 

prova testemunhal, bem como a juntada de outros documentos para o 

esclarecimento e deslinde da questão.

INTIME-SE o perito judicial nomeado para o agendamento da perícia. Com o 

agendamento, INTIMEM-SE as partes para ciência.

 INTIMEM-SE as partes para apresentarem quesitos, se já não o fizeram, 

no prazo de 05 (cinco) dias, podendo indicar assistente técnico no mesmo 

prazo, bem como podendo o perito fazer outras observações pertinentes.

FIXO o prazo de 40 (quarenta) dias para a realização da perícia médica, e 

10 (dez) dias após o exame para juntada do laudo.

Com o aporte do referido laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, OFICIE-SE ao Diretor 

do respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado para pagamento, na 

forma estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 2007 do 

Conselho da Justiça Federal, expedindo-se o necessário para tanto.

Após, VOLVAM-ME conclusos para designação de audiência de 

instrução, se for o caso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76370 Nr: 1675-80.2017.811.0014

 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: Valdivino Barbosa Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

No mais, o processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar 

nem outras irregularidades para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, DEFIRO a produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

DESIGNO a data de 19 de junho de 2018, às 15h30min, para realização da 

audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21546 Nr: 685-75.2006.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição da Silva Santos

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por não haver recusa fundamentada da parte 

requerida, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pela parte 

requerente. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC.CONDENO a 

parte autora em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% sobre o valor da causa. Todavia, SUSPENDO sua exigibilidade, ante a 

concessão da gratuidade de justiça.Transitado em julgado, ARQUIVE-SE 

com a baixa nos autos, observando-se as formalidades de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78775 Nr: 536-59.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelci Guedes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando o não atendimento a intimação da parte 

autora para emendar a peça vestibular, INDEFIRO a INICIAL, com fulcro no 

artigo 330, inciso IV, do NCPC, e JULGO EXTINTO o processo, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I c/c o 

artigo 321, parágrafo único, ambos do novel Código de Processo Civil. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais. Não 

obstante, em tempo, DEFIRO a gratuidade de justiça para suspender a 

exigibilidade do ônus.No mais, DEIXO de condenar a parte demandante ao 

pagamento de honorários advocatícios, eis que não houve a 

angularização processual.Transitada em julgado a presente sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos, com observação das formalidades 

legais.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28680 Nr: 1186-87.2010.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdevino Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hebert Moreira Lima - 

OAB:13457-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Considerando a expressa renúncia da parte executada ao prazo para 

apresentar impugnação ao cumprimento de sentença intentado (fls. 105), 

HOMOLOGO os cálculos de fls. 102 e, por corolário, DETERMINO sejam 

expedidas as requisições de pequeno valor (RPV), nos termos do art. 443 

e seguintes da CNGC/MT, e observando as determinações da Resolução 

nº 168/2011 do CJF, instruindo-o com os documentos necessários.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26959 Nr: 940-28.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anna Rosa dos Santos Silva, Maria Correia da Silva, 

Valmir Correia da Silva, Lourivaldo Correia da Silva, Raimunda Correa dos 

Santos, Pablo Jeann Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT, Ricardo Cicero Pinto - OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por ANNA ROSA DOS 

SANTOS SILVA E OUTROS em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 163 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62352 Nr: 635-05.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izolina Bastos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 121.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos 

valores depositados às fls. 120 à conta bancária indicada às fls. 121, uma 

vez que o causídico peticionante possui poderes para dar receber valores 

e dar quitação (fls. 15).

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72239 Nr: 1721-06.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denilson Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DENILSON GOMES DE OLIVEIRA, Cpf: 

65500709100, Rg: 1351540-3, Filiação: Anisio Dias de Oliveira e Neuza 

Gomes de Oliveira, data de nascimento: 15/09/1975, brasileiro(a), natural 

de Poxoréu-MT, solteiro(a), montador de cilo, Telefone 66-9640 9642. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Constam dos inclusos autos do procedimento policial 

investigatório que, na data de 30 de dezembro de 2015, em residência 

localizada na Rua 7, nº 16, bairro Irantinópolis I, por volta das 10hs, o 

denunciado Denilson Gomes de Oliveira, mediante emprego de violência 

doméstica e familiar contra mulher, na forma da Lei nº 11.340/06, entrou 

na residência de sua ex esposa Rosely Cerila de Souza, de forma 

clandestina, permanecendo no local sem o seu consentimento, até que a 

mesma acionou a polícia noticiando a invasão de domicílio. Importante 

consignar que, já havia medida de afastamento decretada pelo juízo 

obrigando o agressor a se distanciar da ofendida. Posto isso, o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso denuncia Denilson Gomes de Oliveira, 

como incurso no artigo 150 c/c o artigo 61, inciso II, alínea f, todos do 

Código Penal, com observância da Lei Federal nº 11.340/2006, devendo 

ser ele citado, processado e, ao final - liquidada a prova e apurados os 

crimes, condenado com a cláusula do devido processo legal inclusive com 

fixação de valor a título de reparação de danos à vítima e a 

coletividade(art.387, IV, do CPP).

Despacho:  Processo nº .  1721-06 .2016.811.0014 (Cód igo : 

72239)VISTO,Ante a impossibilidade de citar DENILSON GOMES DE 

OLIVEIRA pessoalmente, cite-se o requerido, via edital, com prazo dilatório 

de trinta (30) dias. Transcorrido in albis o prazo da citação e 

permanecendo o requerido sem se manifestar, desde já, em atendimento 

ao princípio do contraditório, NOMEIO para atuar como curador especial do 

supracitado demandado, o advogado MARLON CÉSAR SILVA DE MORAIS 

- OAB/MT 05.629, devendo esse ser intimado para, em cinco (05) dias, 

declinar nos autos se aceita a honrosa nomeação, caso em que o prazo 

para a providência imperiosa começará a fluir.Em caso de aceite, 

ARBITRO, desde já, honorários advocatícios na monta de 05URH em favor 

do causídico nomeado, nos termos da Tabela de Honorários da 

OAB/MT.Após, apresentada a defesa, PROMOVAM-SE os atos 

necessários para o regular processamento do feito, observado o teor da 

Portaria nº 01/2017-DF desta comarca.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 06 de março de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza 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, luciana nigro, digitei.

Poxoréu, 29 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70454 Nr: 698-25.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jusleide Emilio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUSLEIDE EMILIO FERREIRA, Cpf: 

93764111100, Rg: 4975647, Filiação: Laudelina Ferreira Emilio e João 

Emilio, data de nascimento: 08/01/1975, brasileiro(a), natural de Jataí-GO, 

convivente, do lar, Telefone 64 9607 5188. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: ..."Assim agindo a denunciada JUSLEIDE EMILIO 

FERREIRA incorreu nas sanções do artigo 42, III, da Lei das 

Contravenções Penais pelo que oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, por sua signatária, a presente denúncia, 

requerendo seja a mesma citada e cientificada da audiência de instrução e 

julgamento, recebida, empós, denúncia, ouvidas as testemunhas de 

acusação e defesa, interrogando-se a seguir a acusada, preenchidas as 

demais formalidades legais, até final julgamento e condenação. Poxoréu, 

1.º de agosto de 2.016.(as) Nayara Roman Mariano Scolfaro-Promotora de 

Justiça.

Despacho: "VISTO,Ante a impossibilidade de citar JUSLEIDE EMILIO 

FERREIRA pessoalmente, bem como a frustrada tentativa de localização 

de outro endereço da acusada, cite-se o requerido, via edital, com prazo 

dilatório de trinta (30) dias. Decorrido o prazo sem a manifestação do 

acusado, Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público Estadual, para o 

regular prosseguimento regular do feito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 20 de abril de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza 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, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 29 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63711 Nr: 321-25.2014.811.0014

 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: Veraldo Satiro de Oliveira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VERALDO SATIRO DE OLIVEIRA FILHO, 

Cpf: 35859296568, Rg: 2410210-5, Filiação: Ana Bezerra Rodrigues e 

Veraldo Satiro de Oliveira, data de nascimento: 19/10/1961, brasileiro(a), 

natural de Salvador-BA. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a INTIMAÇÃO da parte autora, para, no prazo de 

48:00 horas, manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Intime-se o Sr. Oficial de Justiça 

para devolver mandado expedido nestes autos, no prazo de 48 (quarenta 

e oito horas), certificando o seu cumprimento, sob pena de aplicação das 

penalidades administrativa cabíveis.Se for o caso, diligencie-se a Sra. 

Gestora junto à Central de Mandados a fim de verificar se o mandado foi 

redistribuído a outro oficial de justiça.Com a juntada, certifique-se a Sra. 

Gestora o decurso do prazo para resposta e tornem-me os autos 

conclusos para extinção. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 29 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69271 Nr: 48-75.2016.811.0014

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VILMAR HENRIQUE ALVES LIMA, 

Filiação: Edna Alves de Barro e Vilmar Costa Lima, data de nascimento: 

05/01/2000, brasileiro(a), natural de Primavera do Leste-MT, solteiro(a), 

Telefone 66-9999-0064 pai. 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. .

Sen tença :  P rocesso  n °  48 -75 .2016 .811 .0014  Cód igo  - 

69271SENTENÇAVISTO,Trata-se de investigação de ato infracional contra 

o adolescente V.H.A.L por ter cometido ato infracional análogo à conduta 

tipificada no artigo 157, § 2°, incisos I e II, na forma do artigo 29, todos do 

Código Penal, e artigo 15 da Lei n. 10.926/03.O Ministério apresentou 

alegações finais, pugnando que seja totalmente procedente a aplicação de 

medida socioeducativo em desfavor do adolescente.É o 

relatório.Decide-se.Conforme consta na qualificação o adolescente 

V.H.A.L atingiu a maioridade penal e civil, a luz dos art. 27 do Código Penal 

e 5o do Código Civil de 2002. O adolescente nasceu em 05/01/2000 e, 

assim, conta hoje com mais de 18 anos. Destarte, não verifico assistir 

razão ao Ministério Público, vez que na data da apresentação das 

alegações finais o investigado ainda era considerado civilmente incapaz, 

mas como já dito anteriormente o acusado celebrou a sua maioridade, 

devendo prosperar o que prescreve o art. 121, § 5º do ECA. Não persiste 

a pretensão socioeducativa quando o adolescente atinge a 

maioridade.Declaro extinta a punibilidade de V.H.A.L., em virtude de ter 

atingido a maioridade, conforme art. 121, § 5º do ECA. Inexistem bens a 

serem destinados.Transitada em julgada a sentença e procedidas às 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se Poxoréu – MT, 22 de março de 2018.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza 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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 29 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73395 Nr: 201-74.2017.811.0014

 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: Orismar Ramos da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ORISMAR RAMOS DA FONSECA, Cpf: 

05880532100, Rg: 1899220-0, Filiação: Guiomar Ramos da Silva e Antonio 

Candido da Fonseca, data de nascimento: 30/07/1977, brasileiro(a), 

natural de Poxoréo-MT, casado(a), Telefone 66-99910-9036. 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, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 19 de setembro de 

2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza 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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 29 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74382 Nr: 733-48.2017.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Joazi Dias dos Reis, WBdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Leocádia de Jesus Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANA LEOCÁDIA DE JESUS 

BARBOSA, Cpf: 01640375198, Rg: 1844318-4, Filiação: Alaene Leocádia 

de Jesus Barboza e Manuel Ferreira Barboza, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo judicial 

de fl. 26, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.Ciência ao 

representante do Ministério Público.Diante da renúncia do prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 22 de novembro de 2017. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza 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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 29 de maio de 2018
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Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29283 Nr: 83-11.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Francisco de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maiara Cristiane da Silva Rosa - 

OAB:OAB/MT 23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL FRANCISCO DE SOUZA. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição do 

direito de cobrança dos créditos tributários exigidos nestes autos e, por 

corolário, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, com fulcro no art. 

156, inciso V, do CTN c/c art. 487, inciso II, do NCPC.SEM custas, uma vez 

que o exequente é isento e SEM honorários advocatícios, porquanto não 

formalizada a angularização processual.Transitada em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual 

DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, nos termos do que preceitua 

o art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. 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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 29 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74386 Nr: 737-85.2017.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdM, CAdM, EAdS, RAdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIZÂNGELA ALMEIDA DE SOUZA, Cpf: 

01422190102, Rg: 1682336-2, Filiação: Ramiro de Souza e Valdete 

Valeriana de Souza, data de nascimento: 12/10/1983, brasileiro(a), natural 

de Rondonópolis-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 66 99691 0076. 

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, HOMOLOGO, por sentença, o acordo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.Ciência ao representante do 

Ministério Público.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se, 

com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Poxoréu/MT, 10 de dezembro de 2017. Myrian Pavan SchenkelJuíza 

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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 29 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61728 Nr: 18-45.2013.811.0014

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Bispo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Micella Millena Rodrigues 

Ferreira - OAB:14634

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CÉLIO BISPO DE OLIVEIRA, Rg: 

2086794-8, Filiação: Terezinha Coimbra de Oliveira e Clovis Bispo de 

Oliveira, data de nascimento: 05/02/1985, brasileiro(a), natural de 

Poxoréu-MT, convivente, operador agricola, Telefone 66-9612.4168. 

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, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de CÉLIO BISPO DE OLIVEIRA, 

qualificado nos autos, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei 

9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Poxoréu/MT, 17 de outubro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza 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, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 29 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68986 Nr: 1682-43.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Martins Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Souza Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIAS MARTINS FERREIRA, Cpf: 

70468802126, Rg: 1323865-5, Filiação: Lourdes da Silva Ferreira e 

Joaquim Martins Ferreira, data de nascimento: 28/06/1978, brasileiro(a), 

natural de Amorinópolis-GO, solteiro(a), pedreiro, Telefone 66 99671 8547. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia para CONDENAR o réu ELIAS MARTINS FERREIRA, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 306 da Lei 

9.503/1997. DA DOSIMETRIA DA PENAEm atenção ao disposto no art. 59 

do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal a espécie; não há 

registro de antecedentes nos termos da Súmula 444 do STJ; sua conduta 

social e personalidade presumem-se boas à falta de prova em contrário; 

quanto ao motivo do crime este se revelou normal a espécie; quanto às 

circunstâncias estas encontram-se relatadas nos autos nada tendo a se 

valorar; as consequências do crime não foram graves; a vítima é toda 

sociedade nada tendo a valorar.A pena prevista para o crime em tela é de 

detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor.Diante das ponderações feitas ao artigo 59 do CP, reputo como 

necessária e suficiente à reprovação do crime a fixação da pena-base em 

06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.Concorre a atenuante 
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tipificada no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, qual seja a 

confissão espontânea, com efeito, deixo de aplica-la eis que a pena base 

já se encontra fixada em seu mínimo legal, conforme preceitua a Súmula 

231 do STJ. Inexistem circunstancias agravantes a serem 

consideradas.Inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena a 

serem consideradas.Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena do acusado 

ELIAS MARTINS FERREIRA em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) 

dias-multa.Com fundamento no art. 293 da Lei 9.503/97, também aplico ao 

condenado a pena de proibição de obter a permissão ou autorização para 

dirigir ou, caso já esteja habilitado, a sua suspensão, pelo período de 02 

(dois) meses.Em decorrência do disposto pelo art. 33, § 2º, “c” e §3º, do 

Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento em regime aberto.Quanto 

à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

importante registrar que o artigo 44, I, do Código Penal, expressamente 

autoriza a aplicação da referida substituição quando “aplicada pena 

privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for 

cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja 

a pena aplicada, se o crime for culposo.”Por via de consequência, 

exatamente concatenado nesse diapasão de ideias, DETERMINO a 

substituição da pena privativa de liberdade do denunciado por uma pena 

restritiva de direito (art. 44, § 2.º do Código Penal), a seguir delineadas: a) 

prestação pecuniária [art. 45, § 1.º do Código Penal], consistente no 

pagamento da quantia equivalente a 01 (um) salário mínimo, vigente há 

época da prolação do presente veredicto.Deixo de promover a suspensão 

da pena, de que trata o art. 77 e seguintes do Código Penal, haja vista que 

seu prazo mínimo é de dois anos e suas condições similares ao regime 

aberto, sendo muito mais interessante ao réu o cumprimento das 

condições no regime aberto, bem como ante a sua conversão em restritiva 

de direito.Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, vez que não 

se fazem presentes as situações tipificadas nos artigos 312 e 313 do 

Código de Processo Penal, bem como ante ao regime de pena a que será 

submetido, o aberto.Isento o réu ao pagamento de custas processuais, 

por ser considerado pobre na forma da Lei.DOS BENS 

APREENDIDOSInexistem bens a serem destinados.DA FIANÇAQuanto ao 

valor depositado a título de fiança, determino que seja utilizado para o 

pagamento da multa imposta e da prestação pecuniária, consoante 

determina o artigo Art. 336 do Código de Processo Penal, in verbis: “O 

dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, 

da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for 

condenado. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)”.Transitada em 

julgado esta decisão, determino ainda:a) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local;b) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; c) 

Oficie-se ao TRE/MT; d) Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, 

encaminhando-a ao Juízo competente.Após, arquive-se o presente feito, 

com as cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Poxoréu - MT, 30 de janeiro de 2017.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza 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, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 29 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62623 Nr: 881-98.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S.A., Arlei Martins Jardim - EPP, Carolina 

Veículos Ltda, Foto Abele, Eletrotecnica Paraná Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A, Elson Sousa Miranda - OAB:/MT - 

16.514, Leonardo Henrique Alves de Oliveira - OAB:OAB/MT 11.638, 

Patrícia Carliene Barros Giacomolli - OAB:13.739/MT, Roberto 

César da Silva - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARLEI MARTINS JARDIM - EPP, CNPJ: 

37499225000144. 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$ 393,12 (Trezentos e noventa e tres reais e 

doze centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ADVERTÊNCIAS: “Fica Vossa senhoria 

AVERTIDA de que o NÃO RECOLÇIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extra judicial, conforme disposto no artigo 612 § 5º da 

CNGC”nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ. Fica 

devidamente INTIMADA, a parte requerida, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas o processuais no importe de R$ 

393,32 (trezentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos) que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fl. 218/220. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto descriminado o valor das custas 

processuais , sendo R$ 196,66 (cento e noventa e seis reais e noventa e 

seis centavos)e valor da taxa , qual seja R$ 196,66 (cento e noventa e 

seis reais e noventa e seis centavos.)Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTÂNCIA" clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e 

mesmo procedimento com a taxa , e mandar gerar a guia. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Poxoréu/MT, aos cuidados da Central de arrecadação e 

Arquivamento.

 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, Salustiano Cândido 

Pereira Filho, digitei.

Poxoréu, 29 de maio de 2018

Salustiano Cândido Pereira Filho

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62623 Nr: 881-98.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S.A., Arlei Martins Jardim - EPP, Carolina 

Veículos Ltda, Foto Abele, Eletrotecnica Paraná Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A, Elson Sousa Miranda - OAB:/MT - 

16.514, Leonardo Henrique Alves de Oliveira - OAB:OAB/MT 11.638, 

Patrícia Carliene Barros Giacomolli - OAB:13.739/MT, Roberto 

César da Silva - OAB:

 nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA, a parte requerida, (OI S/A)para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas o processuais no importe 

de R$ 393,32 (trezentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos) 

que foi condenado nos termos da r. sentença de fl. 218/220. Este valor 

deverá ser recolhido num único boleto descriminado o valor das custas 

processuais , sendo R$ 196,66 (cento e noventa e seis reais e noventa e 

seis centavos)e valor da taxa , qual seja R$ 196,66 (cento e noventa e 

seis reais e noventa e seis centavos.)Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTÂNCIA" clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e 

mesmo procedimento com a taxa , e mandar gerar a guia. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Poxoréu/MT, aos cuidados da Central de arrecadação e 

Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arquivamento e Arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72841 Nr: 2075-31.2016.811.0014

 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
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 PARTE AUTORA: Raimundo Dias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Macedo Galvão - 

OAB:15668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA, a parte requerente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas o processuais no importe de R$ 

541,26 ( quinhentos e quarenta e um reais e vinte seis centavos) que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fl. 41. 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$ 130,86 (oitenta e nove reais e doze centavos). Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA" clicar no item 12 (Custas e 

Taxas Finais Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) 

preencher o valor e mesmo procedimento com a taxa , e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) 

no protocolo geral do Fórum de Poxoréu/MT, aos cuidados da Central de 

arrecadação e Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arquivamento e Arquivamento

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67990 Nr: 1184-44.2015.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, MRdS, KVRdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Carvalho dos Santos - 

OAB:MT/ 12.562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSENIRA RODRIGUES DA SILVA, Rg: 

1744907-3, Filiação: Maria Rodrigues da Silva e José Rodrigues da Silva, 

data de nascimento: 26/06/1984, brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, 

solteiro(a), Telefone 9933-4733. 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, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Poxoréu/MT, 10 de 

dezembro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza 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, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 05 de abril de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-55.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL OTONI DOS REIS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (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: 1000076-55.2018.8.11.0014 Certifico por determinação 

judicial que a Audiência fora redesignada para o dia 15/06/2018, às 14h00, 

tendo em vista a suspensão do expediente no dia 28/05/2018. POXORÉO, 

29 de maio de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000059-19.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRA & MEIRA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT0010254S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON TAVARES RIBEIRO (RÉU)

 

Certidão Processo: 1000059-19.2018.8.11.0014 Certifico por determinação 

judicial que a Audiência fora redesignada para o dia 15/06/2018, às 16h00, 

tendo em vista a suspensão do expediente no dia 28/05/2018. POXORÉO, 

29 de maio de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-40.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

COSME RAMOS CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo: 1000077-40.2018.8.11.0014 Certifico por determinação 

judicial que a Audiência fora redesignada para o dia 27/07/2018, às 15h00, 

tendo em vista a suspensão do expediente no dia 28/05/2018. POXORÉO, 

29 de maio de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-25.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo: 1000078-25.2018.8.11.0014 Certifico por determinação 

judicial que a Audiência fora redesignada para o dia 27/07/2018, às 

15h30min, tendo em vista a suspensão do expediente no dia 28/05/2018. 

POXORÉO, 29 de maio de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63654 Nr: 951-53.2016.811.0033

 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: ALCENOR LUIZ ZILIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO 

DEMOCRATAS DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MULARI NASSAR 

NOBRE - OAB:14930 MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILDO GONÇALO COELHO - 

OAB:15682/O, DIEGO LUCAS GASQUES - OAB:16.011/MT, MARCELO 

LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) DANIELLI REDIVO, para devolução dos autos nº 

951-53.2016.811.0033, Protocolo 63654, 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): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62114 Nr: 154-77.2016.811.0033

 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: OJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 154-77.2016.811.0033

CÓDIGO: 62114

REQUERENTE: ODAIR JOSÉ CASSIANO

REQUERIDO: ROSANA APARECIDA VEREIRO DE SOUZA

DESPACHO

 Vistos.

Abra-se vistas às partes, para, sucessivamente, apresentarem alegações 

finais, no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar pela autora.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 18 de maio de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50851 Nr: 2837-29.2012.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHN DEERE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MENGARDA, MAURO ANTONIO 

BREDA, CLOVIS MORALES PESTANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:14.705/RS, VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:27.323 RS, IVALDIR PAULOO MÜHL - OAB:27.322-B/RS, llvani 

Paludo - OAB:OAB/RS 14573, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - 

OAB:4.624/MT

 Autos nº 2837-29.2012.811.0033Cód. 50851Vistos.HOMOLOGO o laudo 

avaliatório apresentado às fls. 78, para que surta os efeitos de lei. Sem 

prejuízos, NOMEIO, como leiloeiros judiciais, nos termos do art. 883 do 

NCPC, os senhores Luiz Balbino da Silva (FAMATO nº 066/2013), Cirlei 

Freitas Balbino da Silva (JUCEMAT 022), e Joabe Balbino da Silva 

(JUCEMAT 29 e FAMATO 067/2013), os quais deverão ser intimados da 

nomeação e das condições das praças, inclusive os deveres contidos no 

art. 884 do Novo Código de Processo Civil, bem como para que 

disponibilizem as datas para a realização da primeira e segunda 

praça.Para tanto, em observância ao disposto no item 6.7.51 da CNGC e 

art. 24, parágrafo único, do Decreto 21.981/32, fixo as seguintes 

comissões para os leiloeiros:a) Em caso de suspensão, remissão ou 

acordo, 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da avaliação, a ser 

pago pelo exequente;b) Em caso de arrematação, 5% (cinco por cento) 

sobre o valor dos bens, a ser pago pelo arrematante.Conforme dispõe o 

art. 884 do NCPC, competirá aos leiloeiros(...).Terminada arrematação, os 

leiloeiros deverão proceder à imediata lavratura do auto de ocorrência (art. 

901 do NCPC).Lavrado o termo de ocorrência e estando devidamente 

assinado, façam os autos conclusos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.São José do Rio Claro – MT, 22 de maio de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64366 Nr: 1333-46.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LUIZ OPENCOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES APARECIDO GABRIEL DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 PROCESSO: 1333-46.2016.811.0033

CÓDIGO: 64366

REQUERENTE: SEBASTIÃO LUIZ OPENCOSKI

REQUERIDO: ULISSES APARECIDO GABRIL DE FREITAS

DESPACHO

 Vistos.

Sobre o pleito de desistência formulado pela parte autora, manifeste-se o 

requerido, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para deliberações.

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): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68895 Nr: 443-73.2017.811.0033

 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: ALDO CONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Tendo em vista que a parte requerida não apresentou pagamento do 

débito nem embargos, intimo a parte autora para apresentar manifestação 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29643 Nr: 390-05.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CÂNDIDA DOS SANTOS, VALDECIR DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo solicitado às fls. 211. Portanto, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52015 Nr: 1227-89.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RICARDO LEMES DA 

SILVA - OAB:156817, Antonio Carlos Guidoni Filho - 

OAB:SP/146.977, GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - OAB:23667/O

 Intimo a parte requerida para que, no prazo legal, apresente conta 

bancária para o devido levantamento dos valores determinados às folhas 

47, bem como apresente o CPF do patrono para expedição do Alvará 

Eletrônico.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52315 Nr: 1583-84.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO JOSE LODI, IRONE DAMEDA LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9.344/MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 Em cumprimento ao despacho de fl. 65, initmo as partes para que no 

prazo legal apresentem qualificação e endereço de eventuais pessoas 

constantes no §5º do art. 876 do CPC e 889, incisos II a VIII também do 

CPC.

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33412 Nr: 1602-27.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDERSON DE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 1602-27.2012.811.0033, Protocolo 

33412, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 59230 Nr: 907-68.2015.811.0033

 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): NATANAEL CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAMINIO VALERIO SPECIAN 

- OAB:4367

 Vistos etc.

1. Especifiquem os litigantes, de forma fundamentada, em 5 (cinco) dias, 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências, com urgência, porque se trata de processo afeto às 

metas de julgamentos estabelecidos pelo CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50653 Nr: 2573-12.2012.811.0033

 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: EDSDSPEMPS, CP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS, IP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 13.547

 Vistos etc.

1. INTIME-SE, via DJe, o advogado da parte requerida, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o teor das petições de fls. 

93/94 e 119/120.

2. Após, com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31402 Nr: 2157-78.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DE OLIVEIRA E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILIO ELIAS ROVARIS, EDEVALDO 

ROVARIS, GENOINO SPENASSATTO, JENNIFER LISIA CARLOT ROVARIS, 

VALDOCIR PAULO ROVARIS, ESTER DE LOURDES BERTE ROVARIS, 

JOVELINA SPENASSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEDRO FRANZ - 

OAB:14594/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, CARINE KUHN - OAB:33.460/SC, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4427/MT

 Vistos etc.2. O pleito deduzido pela União e pelo Estado de Mato Grosso 

comporta acolhimento, porque o memorial descritivo do imóvel rural 

usucapiendo é documento imprescindível para o equacionamento da ação 

de usucapião, bem como, na espécie, da exceção de usucapião invocada 

pelos réus. Destaque-se, nesse particular, que o despacho de fl. 418, 

após constatar a exceção de usucapião como defesa, ordenou a 

integração nos autos dos litisconsortes necessários e a manifestação dos 

entes públicos, possibilitando, assim, eficácia erga omnes a eventual 

sentença prolatada neste feito reconhecendo a usucapião. Todavia, como 

o documento em questão não é de fácil elaboração, concedo aos 

Requeridos, interessados na obtenção da usucapião, o prazo de 6 (seis) 

meses para juntar nos autos a certificação georreferenciada a ser emitida 

pelo INCRA da área usucapienda a ser emitida pelo INCRA, e o estudo 

cadastral da referida área a ser confeccionado pelo INTERMAT. 3. Cumpra 

a Secretaria Judiciária as seguintes providências: CUMPRAM-SE as 

deliberações pendentes da decisão de fl. 418, quais sejam: citação por 

edital de terceiros ausentes e incertos. INTIME(M)-SE, via DJe, o(a/s) 

advogado(a/s) dos Requeridos para que, em até 6 (seis) meses, junte nos 

autos mapa e memorial descritivo, com as coordenadas UTM, dos pontos 

extremos, com ponto de amarração imutável, contendo assinatura do 

responsável técnico, com visto no CREA (ART), plotado em carta 

topográfica do IBGE ou DSG, nas escaldas de 1:100.000 ou 1:250.000, 

preferencialmente mediante a remessa de arquivo georeferenciado em 

formato DWG/DXF R14 ASC II, e a respectiva matrícula imobiliária do imóvel 

alegadamente usucapiendo. Decorrido o prazo acima assinalada, com ou 

sem manifestação, conclusos. 4. Publique-se e cumpra-se, com urgência, 

porque se trata de processo afeto a metas de julgamentos estabelecidos 

pelo CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29610 Nr: 358-97.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE SATELI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito, uma vez que 

decorreu o prazo de 15 dias solicitados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77018 Nr: 250-24.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 “Vistos etc.

1. Trata-se de Execução da Pena de Lourival Alves de Oliveira, 

condenado pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio 

Claro/MT à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela 

prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, tendo sido 

suspensa a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 

(dois) anos.

A defesa manifestou-se pela extinção da punibilidade imputada ao 
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recuperando (fls. 46/47). Instado, o Ministério Público manifestou-se nesta 

ocasião pela extinção da pena, ante o cumprimento total da reprimenda 

imposta.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, constata-se que a pena imposta ao recuperando 

foi integralmente cumprida (cálculo de pena fls. 49).

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 109, da Lei nº 7.210/1984, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA, em 

razão do cumprimento da pena.

Sem custas processuais.

Desnecessária a intimação do(a/s) réu(s), indiciado(a/s), autor(es) do 

fato, menor(es) infrator, considerada a regra prevista no art. 1.387, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro 

Judicial [Art. 1.387. Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e 

absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, bastando a 

intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser 

nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato].

Certifique-se o trânsito em julgado, e oficiem-se os Institutos de 

Identificação Estadual, Federal e à Delegacia de Polícia, para as anotações 

pertinentes, e, em seguida, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas de estilo.

Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010281-06.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLERI FATIMA FRIGO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO)

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MADEIRAS FELIZ LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO)

 

Certifico que transcorreu prazo sem que fosse juntado aos autos 

comprovante do pagamento voluntário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-20.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSO JOSE DEMETRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000178-20.2018.8.11.0033 REQUERENTE: ADEMILSO JOSE 

DEMETRIO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Visto, 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Dano Morais, formulada por ADEMILSO JOSE DEMETRIO, em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, na qual a parte autora sustenta que teve seus 

dados incluídos nos órgãos de proteção de dívida junto a parte requerida 

que desconhece. Postula pela declaração da inexistência da dívida e pela 

reparação pelos danos morais suportados. Requer em sede de tutela de 

urgência antecipada para que a requerida retire seus dados dos órgãos 

de proteção ao crédito. Não obstante, as alegações da requerente quanto 

ao pedido de tutela de urgência para a exclusão do nome do requerente 

dos órgãos de proteção ao crédito, antes de apreciar o pedido, entendo 

por bem, máxime pela relevância da questão, postergar a sua analise para 

após a manifestação da parte requerida. Assim, com o objetivo de 

sedimentar minhas informações acerca do caso, evitando, por essa 

forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, opto por citar a parte 

requerida e, tratar do pedido de tutela de urgência após a formação da 

angularidade da relação processual, oportunidade em que a parte ré 

poderá juntar documentos relativos ao débito. Cite-se conforme requerido 

e nos termos dos artigos 18 e 20, da Lei 9.099/95. Designe-se audiência 

de tentativa de conciliação. Se a parte ré, intimada, não comparecer à 

audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na peça inaugural. Caso não haja 

conciliação, ofertará a parte ré resposta escrita ou oral, oportunidade em 

que deverá exibir cópia do contrato pelo qual o nome do autor foi inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito, outros documentos que julgar 

necessário e do rol de testemunhas a serem oportunamente ouvidas. A 

resposta em causa de até 20 (vinte) salários mínimos poderá ser 

produzida pela própria parte requerida. A superior a este valor e até o 

patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, depende obrigatoriamente de 

ser feita por profissional do direito devidamente habilitado. Faculto ainda a 

oferta da contestação em até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, cuja presença das partes é obrigatória. Consigno que a 

ausência de contestação importa, do mesmo modo, em revelia. Na 

hipótese da contestação estar instruída com documentos ou nela forem 

argüidas preliminares ou matérias prejudiciais, oportunizado será à parte 

autora replicá-la no ato ou em até 05 (cinco) dias, se a contestação não 

for apresentada na audiência, ficando desde já ciente de tal possibilidade. 

Convoque-se a parte autora para comparecer à audiência marcada, 

devidamente representada, se for o caso, sob pena de extinção do 

processo. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do 

Rio Claro/MT, 22 de maio de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-21.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DUARTINA FLORENTINA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000165-21.2018.8.11.0033 REQUERENTE: DUARTINA 

FLORENTINA DA COSTA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

DECISÃO Visto, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Dano Morais, formulada por DUARTINA FLORENTINA 

DA COSTA SILVA, em face TELEFONICA BRASIL S.A, na qual a parte 

autora sustenta que teve seus dados incluídos nos órgãos de proteção de 

dívida junto a parte requerida que desconhece. Postula pela declaração da 

inexistência da dívida e pela reparação pelos danos morais suportados. 

Requer em sede de tutela de urgência antecipada para que a requerida 

retire seus dados dos órgãos de proteção ao crédito. Não obstante, as 

alegações da requerente quanto ao pedido de tutela de urgência para a 

exclusão do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, 

antes de apreciar o pedido, entendo por bem, máxime pela relevância da 

questão, postergar a sua analise para após a manifestação da parte 

requerida. Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações 

acerca do caso, evitando, por essa forma, a prolação precipitada da 

decisão pertinente, opto por citar a parte requerida e, tratar do pedido de 

tutela de urgência após a formação da angularidade da relação 

processual, oportunidade em que a parte ré poderá juntar documentos 

relativos ao débito. Cite-se conforme requerido e nos termos dos artigos 

18 e 20, da Lei 9.099/95. Designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

Se a parte ré, intimada, não comparecer à audiência, ser-lhe-á decretada 

a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados na 

peça inaugural. Caso não haja conciliação, ofertará a parte ré resposta 

escrita ou oral, oportunidade em que deverá exibir cópia do contrato pelo 

qual o nome do autor foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, outros 

documentos que julgar necessário e do rol de testemunhas a serem 

oportunamente ouvidas. A resposta em causa de até 20 (vinte) salários 

mínimos poderá ser produzida pela própria parte requerida. A superior a 

este valor e até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, depende 

obrigatoriamente de ser feita por profissional do direito devidamente 

habilitado. Faculto ainda a oferta da contestação em até 05 (cinco) dias 

após a audiência de conciliação, cuja presença das partes é obrigatória. 

Consigno que a ausência de contestação importa, do mesmo modo, em 

revelia. Na hipótese da contestação estar instruída com documentos ou 

nela forem argüidas preliminares ou matérias prejudiciais, oportunizado 

será à parte autora replicá-la no ato ou em até 05 (cinco) dias, se a 

contestação não for apresentada na audiência, ficando desde já ciente de 

tal possibilidade. Convoque-se a parte autora para comparecer à 

audiência marcada, devidamente representada, se for o caso, sob pena 

de extinção do processo. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 22 de maio de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-06.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000166-06.2018.8.11.0033 REQUERENTE: JULIANA DOS 

SANTOS DE OLIVEIRA REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME 

DECISÃO Visto, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Dano Morais, formulada por JULIANA DOS SANTOS 

DE OLIVEIRA, em face L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME, na qual a parte 

autora sustenta que teve seus dados incluídos nos órgãos de proteção de 

dívida junto a parte requerida que desconhece. Postula pela declaração da 

inexistência da dívida e pela reparação pelos danos morais suportados. 

Requer em sede de tutela de urgência antecipada para que a requerida 

retire seus dados dos órgãos de proteção ao crédito. Não obstante, as 

alegações da requerente quanto ao pedido de tutela de urgência para a 

exclusão do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, 

antes de apreciar o pedido, entendo por bem, máxime pela relevância da 

questão, postergar a sua analise para após a manifestação da parte 

requerida. Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações 

acerca do caso, evitando, por essa forma, a prolação precipitada da 

decisão pertinente, opto por citar a parte requerida e, tratar do pedido de 

tutela de urgência após a formação da angularidade da relação 

processual, oportunidade em que a parte ré poderá juntar documentos 

relativos ao débito. Cite-se conforme requerido e nos termos dos artigos 

18 e 20, da Lei 9.099/95. Designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

Se a parte ré, intimada, não comparecer à audiência, ser-lhe-á decretada 

a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados na 

peça inaugural. Caso não haja conciliação, ofertará a parte ré resposta 

escrita ou oral, oportunidade em que deverá exibir cópia do contrato pelo 

qual o nome do autor foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, outros 

documentos que julgar necessário e do rol de testemunhas a serem 

oportunamente ouvidas. A resposta em causa de até 20 (vinte) salários 

mínimos poderá ser produzida pela própria parte requerida. A superior a 

este valor e até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, depende 

obrigatoriamente de ser feita por profissional do direito devidamente 

habilitado. Faculto ainda a oferta da contestação em até 05 (cinco) dias 

após a audiência de conciliação, cuja presença das partes é obrigatória. 

Consigno que a ausência de contestação importa, do mesmo modo, em 

revelia. Na hipótese da contestação estar instruída com documentos ou 

nela forem argüidas preliminares ou matérias prejudiciais, oportunizado 

será à parte autora replicá-la no ato ou em até 05 (cinco) dias, se a 

contestação não for apresentada na audiência, ficando desde já ciente de 

tal possibilidade. Convoque-se a parte autora para comparecer à 

audiência marcada, devidamente representada, se for o caso, sob pena 

de extinção do processo. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 22 de maio de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-88.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONIS DO ESPIRITO SANTO SIGNATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS Nº. 1000167-88.2018.8.11.0033 REQUERENTE: MARCONIS DO 

ESPIRITO SANTO SIGNATO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. DECISÃO Visto, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Dano Morais, formulada por MARCONIS DO 

ESPIRITO SANTO SIGNATO, em face BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, 

na qual a parte autora sustenta que teve seus dados incluídos nos órgãos 

de proteção de dívida junto a parte requerida que desconhece. Postula 

pela declaração da inexistência da dívida e pela reparação pelos danos 

morais suportados. Requer em sede de tutela de urgência antecipada para 

que a requerida retire seus dados dos órgãos de proteção ao crédito. Não 

obstante, as alegações da requerente quanto ao pedido de tutela de 

urgência para a exclusão do nome do requerente dos órgãos de proteção 

ao crédito, antes de apreciar o pedido, entendo por bem, máxime pela 

relevância da questão, postergar a sua analise para após a manifestação 

da parte requerida. Assim, com o objetivo de sedimentar minhas 

informações acerca do caso, evitando, por essa forma, a prolação 

precipitada da decisão pertinente, opto por citar a parte requerida e, tratar 

do pedido de tutela de urgência após a formação da angularidade da 

relação processual, oportunidade em que a parte ré poderá juntar 

documentos relativos ao débito. Cite-se conforme requerido e nos termos 

dos artigos 18 e 20, da Lei 9.099/95. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação. Se a parte ré, intimada, não comparecer à audiência, ser-lhe-á 

decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados na peça inaugural. Caso não haja conciliação, ofertará a parte 

ré resposta escrita ou oral, oportunidade em que deverá exibir cópia do 

contrato pelo qual o nome do autor foi inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, outros documentos que julgar necessário e do rol de testemunhas 

a serem oportunamente ouvidas. A resposta em causa de até 20 (vinte) 

salários mínimos poderá ser produzida pela própria parte requerida. A 

superior a este valor e até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, 

depende obrigatoriamente de ser feita por profissional do direito 

devidamente habilitado. Faculto ainda a oferta da contestação em até 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, cuja presença das partes é 

obrigatória. Consigno que a ausência de contestação importa, do mesmo 

modo, em revelia. Na hipótese da contestação estar instruída com 

documentos ou nela forem argüidas preliminares ou matérias prejudiciais, 

oportunizado será à parte autora replicá-la no ato ou em até 05 (cinco) 

dias, se a contestação não for apresentada na audiência, ficando desde 

já ciente de tal possibilidade. Convoque-se a parte autora para 

comparecer à audiência marcada, devidamente representada, se for o 

caso, sob pena de extinção do processo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 22 de maio de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-73.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONIS DO ESPIRITO SANTO SIGNATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

AUTOS Nº. 1000168-73.2018.8.11.0033 REQUERENTE: MARCONIS DO 

ESPIRITO SANTO SIGNATO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

DECISÃO Visto, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Dano Morais, formulada por MARCONIS DO ESPIRITO 

SANTO SIGNATO, em face BANCO BRADESCO S.A, na qual a parte 

autora sustenta que teve seus dados incluídos nos órgãos de proteção de 

dívida junto a parte requerida que desconhece. Postula pela declaração da 

inexistência da dívida e pela reparação pelos danos morais suportados. 

Requer em sede de tutela de urgência antecipada para que a requerida 

retire seus dados dos órgãos de proteção ao crédito. Não obstante, as 

alegações da requerente quanto ao pedido de tutela de urgência para a 

exclusão do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, 

antes de apreciar o pedido, entendo por bem, máxime pela relevância da 

questão, postergar a sua analise para após a manifestação da parte 

requerida. Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações 

acerca do caso, evitando, por essa forma, a prolação precipitada da 

decisão pertinente, opto por citar a parte requerida e, tratar do pedido de 

tutela de urgência após a formação da angularidade da relação 

processual, oportunidade em que a parte ré poderá juntar documentos 

relativos ao débito. Cite-se conforme requerido e nos termos dos artigos 

18 e 20, da Lei 9.099/95. Designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

Se a parte ré, intimada, não comparecer à audiência, ser-lhe-á decretada 

a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados na 

peça inaugural. Caso não haja conciliação, ofertará a parte ré resposta 

escrita ou oral, oportunidade em que deverá exibir cópia do contrato pelo 

qual o nome do autor foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, outros 
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documentos que julgar necessário e do rol de testemunhas a serem 

oportunamente ouvidas. A resposta em causa de até 20 (vinte) salários 

mínimos poderá ser produzida pela própria parte requerida. A superior a 

este valor e até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, depende 

obrigatoriamente de ser feita por profissional do direito devidamente 

habilitado. Faculto ainda a oferta da contestação em até 05 (cinco) dias 

após a audiência de conciliação, cuja presença das partes é obrigatória. 

Consigno que a ausência de contestação importa, do mesmo modo, em 

revelia. Na hipótese da contestação estar instruída com documentos ou 

nela forem argüidas preliminares ou matérias prejudiciais, oportunizado 

será à parte autora replicá-la no ato ou em até 05 (cinco) dias, se a 

contestação não for apresentada na audiência, ficando desde já ciente de 

tal possibilidade. Convoque-se a parte autora para comparecer à 

audiência marcada, devidamente representada, se for o caso, sob pena 

de extinção do processo. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 22 de maio de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-58.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN DOUGLAS BRUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000169-58.2018.8.11.0033 REQUERENTE: GEAN DOUGLAS 

BRUNO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Visto, Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano 

Morais, formulada por GEAN DOUGLAS BRUNO, em face de TELEFONICA 

BRASIL S/A, na qual a parte autora sustenta que teve seus dados 

incluídos nos órgãos de proteção de dívida junto a parte requerida que 

desconhece. Postula pela declaração da inexistência da dívida e pela 

reparação pelos danos morais suportados. Requer em sede de tutela de 

urgência antecipada para que a requerida retire seus dados dos órgãos 

de proteção ao crédito. Não obstante, as alegações da requerente quanto 

ao pedido de tutela de urgência para a exclusão do nome do requerente 

dos órgãos de proteção ao crédito, antes de apreciar o pedido, entendo 

por bem, máxime pela relevância da questão, postergar a sua analise para 

após a manifestação da parte requerida. Assim, com o objetivo de 

sedimentar minhas informações acerca do caso, evitando, por essa 

forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, opto por citar a parte 

requerida e, tratar do pedido de tutela de urgência após a formação da 

angularidade da relação processual, oportunidade em que a parte ré 

poderá juntar documentos relativos ao débito. Cite-se conforme requerido 

e nos termos dos artigos 18 e 20, da Lei 9.099/95. Designe-se audiência 

de tentativa de conciliação. Se a parte ré, intimada, não comparecer à 

audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na peça inaugural. Caso não haja 

conciliação, ofertará a parte ré resposta escrita ou oral, oportunidade em 

que deverá exibir cópia do contrato pelo qual o nome do autor foi inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito, outros documentos que julgar 

necessário e do rol de testemunhas a serem oportunamente ouvidas. A 

resposta em causa de até 20 (vinte) salários mínimos poderá ser 

produzida pela própria parte requerida. A superior a este valor e até o 

patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, depende obrigatoriamente de 

ser feita por profissional do direito devidamente habilitado. Faculto ainda a 

oferta da contestação em até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, cuja presença das partes é obrigatória. Consigno que a 

ausência de contestação importa, do mesmo modo, em revelia. Na 

hipótese da contestação estar instruída com documentos ou nela forem 

argüidas preliminares ou matérias prejudiciais, oportunizado será à parte 

autora replicá-la no ato ou em até 05 (cinco) dias, se a contestação não 

for apresentada na audiência, ficando desde já ciente de tal possibilidade. 

Convoque-se a parte autora para comparecer à audiência marcada, 

devidamente representada, se for o caso, sob pena de extinção do 

processo. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do 

Rio Claro/MT, 22 de maio de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-43.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDER IRIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000170-43.2018.8.11.0033 REQUERENTE: EDER IRIA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS DECISÃO Visto, Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Morais, formulada por 

EDER IRIA DE OLIVEIRA, em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS, na qual a parte autora sustenta que teve seus 

dados incluídos nos órgãos de proteção de dívida junto a parte requerida 

que desconhece. Postula pela declaração da inexistência da dívida e pela 

reparação pelos danos morais suportados. Requer em sede de tutela de 

urgência antecipada para que a requerida retire seus dados dos órgãos 

de proteção ao crédito. Não obstante, as alegações da requerente quanto 

ao pedido de tutela de urgência para a exclusão do nome do requerente 

dos órgãos de proteção ao crédito, antes de apreciar o pedido, entendo 

por bem, máxime pela relevância da questão, postergar a sua analise para 

após a manifestação da parte requerida. Assim, com o objetivo de 

sedimentar minhas informações acerca do caso, evitando, por essa 

forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, opto por citar a parte 

requerida e, tratar do pedido de tutela de urgência após a formação da 

angularidade da relação processual, oportunidade em que a parte ré 

poderá juntar documentos relativos ao débito. Cite-se conforme requerido 

e nos termos dos artigos 18 e 20, da Lei 9.099/95. Designe-se audiência 

de tentativa de conciliação. Se a parte ré, intimada, não comparecer à 

audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na peça inaugural. Caso não haja 

conciliação, ofertará a parte ré resposta escrita ou oral, oportunidade em 

que deverá exibir cópia do contrato pelo qual o nome do autor foi inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito, outros documentos que julgar 

necessário e do rol de testemunhas a serem oportunamente ouvidas. A 

resposta em causa de até 20 (vinte) salários mínimos poderá ser 

produzida pela própria parte requerida. A superior a este valor e até o 

patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, depende obrigatoriamente de 

ser feita por profissional do direito devidamente habilitado. Faculto ainda a 

oferta da contestação em até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, cuja presença das partes é obrigatória. Consigno que a 

ausência de contestação importa, do mesmo modo, em revelia. Na 

hipótese da contestação estar instruída com documentos ou nela forem 

argüidas preliminares ou matérias prejudiciais, oportunizado será à parte 

autora replicá-la no ato ou em até 05 (cinco) dias, se a contestação não 

for apresentada na audiência, ficando desde já ciente de tal possibilidade. 

Convoque-se a parte autora para comparecer à audiência marcada, 

devidamente representada, se for o caso, sob pena de extinção do 

processo. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do 

Rio Claro/MT, 22 de maio de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-28.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000171-28.2018.8.11.0033 REQUERENTE: ANTONIO MIGUEL 

PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A DECISÃO Visto, Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano 

Morais, formulada por ANTONIO MIGUEL PEREIRA, em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, na qual a parte autora sustenta que teve seus 

dados incluídos nos órgãos de proteção de dívida junto a parte requerida 

que desconhece. Postula pela declaração da inexistência da dívida e pela 

reparação pelos danos morais suportados. Requer em sede de tutela de 

urgência antecipada para que a requerida retire seus dados dos órgãos 

de proteção ao crédito. Não obstante, as alegações da requerente quanto 

ao pedido de tutela de urgência para a exclusão do nome do requerente 

dos órgãos de proteção ao crédito, antes de apreciar o pedido, entendo 
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por bem, máxime pela relevância da questão, postergar a sua analise para 

após a manifestação da parte requerida. Assim, com o objetivo de 

sedimentar minhas informações acerca do caso, evitando, por essa 

forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, opto por citar a parte 

requerida e, tratar do pedido de tutela de urgência após a formação da 

angularidade da relação processual, oportunidade em que a parte ré 

poderá juntar documentos relativos ao débito. Cite-se conforme requerido 

e nos termos dos artigos 18 e 20, da Lei 9.099/95. Designe-se audiência 

de tentativa de conciliação. Se a parte ré, intimada, não comparecer à 

audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na peça inaugural. Caso não haja 

conciliação, ofertará a parte ré resposta escrita ou oral, oportunidade em 

que deverá exibir cópia do contrato pelo qual o nome do autor foi inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito, outros documentos que julgar 

necessário e do rol de testemunhas a serem oportunamente ouvidas. A 

resposta em causa de até 20 (vinte) salários mínimos poderá ser 

produzida pela própria parte requerida. A superior a este valor e até o 

patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, depende obrigatoriamente de 

ser feita por profissional do direito devidamente habilitado. Faculto ainda a 

oferta da contestação em até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, cuja presença das partes é obrigatória. Consigno que a 

ausência de contestação importa, do mesmo modo, em revelia. Na 

hipótese da contestação estar instruída com documentos ou nela forem 

argüidas preliminares ou matérias prejudiciais, oportunizado será à parte 

autora replicá-la no ato ou em até 05 (cinco) dias, se a contestação não 

for apresentada na audiência, ficando desde já ciente de tal possibilidade. 

Convoque-se a parte autora para comparecer à audiência marcada, 

devidamente representada, se for o caso, sob pena de extinção do 

processo. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do 

Rio Claro/MT, 22 de maio de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-80.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000174-80.2018.8.11.0033 REQUERENTE: LAUDICEIA DA 

SILVA ALMEIDA REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO 

DE CARTOES DE CREDITO LTDA DECISÃO Visto, Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Morais, 

formulada por LAUDICEIA DA SILVA ALMEIDA, em face de TRICARD 

SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA, na qual 

a parte autora sustenta que teve seus dados incluídos nos órgãos de 

proteção de dívida junto a parte requerida que desconhece. Postula pela 

declaração da inexistência da dívida e pela reparação pelos danos morais 

suportados. Requer em sede de tutela de urgência antecipada para que a 

requerida retire seus dados dos órgãos de proteção ao crédito. Não 

obstante, as alegações da requerente quanto ao pedido de tutela de 

urgência para a exclusão do nome do requerente dos órgãos de proteção 

ao crédito, antes de apreciar o pedido, entendo por bem, máxime pela 

relevância da questão, postergar a sua analise para após a manifestação 

da parte requerida. Assim, com o objetivo de sedimentar minhas 

informações acerca do caso, evitando, por essa forma, a prolação 

precipitada da decisão pertinente, opto por citar a parte requerida e, tratar 

do pedido de tutela de urgência após a formação da angularidade da 

relação processual, oportunidade em que a parte ré poderá juntar 

documentos relativos ao débito. Cite-se conforme requerido e nos termos 

dos artigos 18 e 20, da Lei 9.099/95. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação. Se a parte ré, intimada, não comparecer à audiência, ser-lhe-á 

decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados na peça inaugural. Caso não haja conciliação, ofertará a parte 

ré resposta escrita ou oral, oportunidade em que deverá exibir cópia do 

contrato pelo qual o nome do autor foi inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, outros documentos que julgar necessário e do rol de testemunhas 

a serem oportunamente ouvidas. A resposta em causa de até 20 (vinte) 

salários mínimos poderá ser produzida pela própria parte requerida. A 

superior a este valor e até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, 

depende obrigatoriamente de ser feita por profissional do direito 

devidamente habilitado. Faculto ainda a oferta da contestação em até 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, cuja presença das partes é 

obrigatória. Consigno que a ausência de contestação importa, do mesmo 

modo, em revelia. Na hipótese da contestação estar instruída com 

documentos ou nela forem argüidas preliminares ou matérias prejudiciais, 

oportunizado será à parte autora replicá-la no ato ou em até 05 (cinco) 

dias, se a contestação não for apresentada na audiência, ficando desde 

já ciente de tal possibilidade. Convoque-se a parte autora para 

comparecer à audiência marcada, devidamente representada, se for o 

caso, sob pena de extinção do processo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 22 de maio de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-65.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

WENNITA HAVANNE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000175-65.2018.8.11.0033 REQUERENTE: WENNITA 

HAVANNE DA SILVA SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

DECISÃO Visto, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Dano Morais, formulada por WENNITA HAVANNE DA 

SILVA SANTOS, em face de TELEFONICA BRASIL S.A., na qual a parte 

autora sustenta que teve seus dados incluídos nos órgãos de proteção de 

dívida junto a parte requerida que desconhece. Postula pela declaração da 

inexistência da dívida e pela reparação pelos danos morais suportados. 

Requer em sede de tutela de urgência antecipada para que a requerida 

retire seus dados dos órgãos de proteção ao crédito. Não obstante, as 

alegações da requerente quanto ao pedido de tutela de urgência para a 

exclusão do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, 

antes de apreciar o pedido, entendo por bem, máxime pela relevância da 

questão, postergar a sua analise para após a manifestação da parte 

requerida. Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações 

acerca do caso, evitando, por essa forma, a prolação precipitada da 

decisão pertinente, opto por citar a parte requerida e, tratar do pedido de 

tutela de urgência após a formação da angularidade da relação 

processual, oportunidade em que a parte ré poderá juntar documentos 

relativos ao débito. Cite-se conforme requerido e nos termos dos artigos 

18 e 20, da Lei 9.099/95. Designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

Se a parte ré, intimada, não comparecer à audiência, ser-lhe-á decretada 

a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados na 

peça inaugural. Caso não haja conciliação, ofertará a parte ré resposta 

escrita ou oral, oportunidade em que deverá exibir cópia do contrato pelo 

qual o nome do autor foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, outros 

documentos que julgar necessário e do rol de testemunhas a serem 

oportunamente ouvidas. A resposta em causa de até 20 (vinte) salários 

mínimos poderá ser produzida pela própria parte requerida. A superior a 

este valor e até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, depende 

obrigatoriamente de ser feita por profissional do direito devidamente 

habilitado. Faculto ainda a oferta da contestação em até 05 (cinco) dias 

após a audiência de conciliação, cuja presença das partes é obrigatória. 

Consigno que a ausência de contestação importa, do mesmo modo, em 

revelia. Na hipótese da contestação estar instruída com documentos ou 

nela forem argüidas preliminares ou matérias prejudiciais, oportunizado 

será à parte autora replicá-la no ato ou em até 05 (cinco) dias, se a 

contestação não for apresentada na audiência, ficando desde já ciente de 

tal possibilidade. Convoque-se a parte autora para comparecer à 

audiência marcada, devidamente representada, se for o caso, sob pena 

de extinção do processo. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 22 de maio de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-35.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS FERREIRA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000177-35.2018.8.11.0033 REQUERENTE: CLOVIS FERREIRA 

GOMES DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO 

Visto, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Dano Morais, formulada por CLOVIS FERREIRA GOMES 

DE SOUZA, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, na qual a parte autora 

sustenta que teve seus dados incluídos nos órgãos de proteção de dívida 

junto a parte requerida que desconhece. Postula pela declaração da 

inexistência da dívida e pela reparação pelos danos morais suportados. 

Requer em sede de tutela de urgência antecipada para que a requerida 

retire seus dados dos órgãos de proteção ao crédito. Não obstante, as 

alegações da requerente quanto ao pedido de tutela de urgência para a 

exclusão do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, 

antes de apreciar o pedido, entendo por bem, máxime pela relevância da 

questão, postergar a sua analise para após a manifestação da parte 

requerida. Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações 

acerca do caso, evitando, por essa forma, a prolação precipitada da 

decisão pertinente, opto por citar a parte requerida e, tratar do pedido de 

tutela de urgência após a formação da angularidade da relação 

processual, oportunidade em que a parte ré poderá juntar documentos 

relativos ao débito. Cite-se conforme requerido e nos termos dos artigos 

18 e 20, da Lei 9.099/95. Designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

Se a parte ré, intimada, não comparecer à audiência, ser-lhe-á decretada 

a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados na 

peça inaugural. Caso não haja conciliação, ofertará a parte ré resposta 

escrita ou oral, oportunidade em que deverá exibir cópia do contrato pelo 

qual o nome do autor foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, outros 

documentos que julgar necessário e do rol de testemunhas a serem 

oportunamente ouvidas. A resposta em causa de até 20 (vinte) salários 

mínimos poderá ser produzida pela própria parte requerida. A superior a 

este valor e até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, depende 

obrigatoriamente de ser feita por profissional do direito devidamente 

habilitado. Faculto ainda a oferta da contestação em até 05 (cinco) dias 

após a audiência de conciliação, cuja presença das partes é obrigatória. 

Consigno que a ausência de contestação importa, do mesmo modo, em 

revelia. Na hipótese da contestação estar instruída com documentos ou 

nela forem argüidas preliminares ou matérias prejudiciais, oportunizado 

será à parte autora replicá-la no ato ou em até 05 (cinco) dias, se a 

contestação não for apresentada na audiência, ficando desde já ciente de 

tal possibilidade. Convoque-se a parte autora para comparecer à 

audiência marcada, devidamente representada, se for o caso, sob pena 

de extinção do processo. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 22 de maio de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-48.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO JOSE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SAO JOSE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, e em face a 

suspensão dos trabalhos forenses ocasionada pela paralisação dos 

caminhoneiros, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

redesignar a Audiência de Conciliação resignando-a para o dia 19 de 

junho de 2018, às 13h00min. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 29 de maio de 

2018. GILVONE LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

737, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (66) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-20.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSO JOSE DEMETRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, e nos termos na 

Portaria 629/2018 TJMT, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de designar a Audiência de Conciliação antecipando-a para o dia 20 de 

junho de 2018, às 17h20min. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 11 de maio de 

2018. GILVONE LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

737, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (66) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-05.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DITADI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, e nos termos na 

Portaria 629/2018 TJMT, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de designar a Audiência de Conciliação antecipando-a para o dia 20 de 

junho de 2018, às 17h40min. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 11 de maio de 

2018. GILVONE LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

737, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (66) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-59.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000156-59.2018.8.11.0033 REQUERENTE: GENILSON 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA 

DECISÃO Visto, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Dano Morais, formulada por GENILDO PEREIRA DA 

SILVA, em face de IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA, na qual a parte 

autora sustenta que teve seus dados incluídos nos órgãos de proteção de 

dívida junto a parte requerida que desconhece. Postula pela declaração da 

inexistência da dívida e pela reparação pelo dano moral suportados. 

Requer em sede de tutela de urgência antecipada para que a requerida 

retire seus dados dos órgãos de proteção ao crédito. Não obstante, as 

alegações da requerente quanto ao pedido de tutela de urgência para a 

exclusão do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, 

antes de apreciar o pedido, entendo por bem, máxime pela relevância da 

questão, postergar a sua analise para após a manifestação da parte 

requerida. Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações 

acerca do caso, evitando, por essa forma, a prolação precipitada da 

decisão pertinente, opto por citar a parte requerida e, tratar do pedido de 

tutela de urgência após a formação da angularidade da relação 

processual, oportunidade em que a parte ré poderá juntar documentos 

relativos ao débito. Cite-se conforme requerido e nos termos dos artigos 

18 e 20, da Lei 9.099/95. Designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

Se a parte ré, intimada, não comparecer à audiência, ser-lhe-á decretada 

a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados na 

peça inaugural. Caso não haja conciliação, ofertará a parte ré resposta 

escrita ou oral, oportunidade em que deverá exibir cópia do contrato pelo 

qual o nome do autor foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, outros 
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documentos que julgar necessário e do rol de testemunhas a serem 

oportunamente ouvidas. A resposta em causa de até 20 (vinte) salários 

mínimos poderá ser produzida pela própria parte requerida. A superior a 

este valor e até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, depende 

obrigatoriamente de ser feita por profissional do direito devidamente 

habilitado. Faculto ainda a oferta da contestação em até 05 (cinco) dias 

após a audiência de conciliação, cuja presença das partes é obrigatória. 

Consigno que a ausência de contestação importa, do mesmo modo, em 

revelia. Na hipótese da contestação estar instruída com documentos ou 

nela forem argüidas preliminares ou matérias prejudiciais, oportunizado 

será à parte autora replicá-la no ato ou em até 05 (cinco) dias, se a 

contestação não for apresentada na audiência, ficando desde já ciente de 

tal possibilidade. Convoque-se a parte autora para comparecer à 

audiência marcada, devidamente representada, se for o caso, sob pena 

de extinção do processo. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 22 de maio de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-64.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON RODRIGUES QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000188-64.2018.8.11.0033 REQUERENTE: VILSON 

RODRIGUES QUEIROZ REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A DECISÃO 

Visto, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Dano Morais, formulada por VILSON RODRIGUES 

QUEIROZ, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, na qual a parte autora 

sustenta que teve seus dados incluídos nos órgãos de proteção de dívida 

junto a parte requerida que desconhece. Postula pela declaração da 

inexistência da dívida e pela reparação pelos danos morais suportados. 

Requer em sede de tutela de urgência antecipada para que a requerida 

retire seus dados dos órgãos de proteção ao crédito. Não obstante, as 

alegações da requerente quanto ao pedido de tutela de urgência para a 

exclusão do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, 

antes de apreciar o pedido, entendo por bem, máxime pela relevância da 

questão, postergar a sua analise para após a manifestação da parte 

requerida. Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações 

acerca do caso, evitando, por essa forma, a prolação precipitada da 

decisão pertinente, opto por citar a parte requerida e, tratar do pedido de 

tutela de urgência após a formação da angularidade da relação 

processual, oportunidade em que a parte ré poderá juntar documentos 

relativos ao débito. Cite-se conforme requerido e nos termos dos artigos 

18 e 20, da Lei 9.099/95. Designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

Se a parte ré, intimada, não comparecer à audiência, ser-lhe-á decretada 

a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados na 

peça inaugural. Caso não haja conciliação, ofertará a parte ré resposta 

escrita ou oral, oportunidade em que deverá exibir cópia do contrato pelo 

qual o nome do autor foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, outros 

documentos que julgar necessário e do rol de testemunhas a serem 

oportunamente ouvidas. A resposta em causa de até 20 (vinte) salários 

mínimos poderá ser produzida pela própria parte requerida. A superior a 

este valor e até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, depende 

obrigatoriamente de ser feita por profissional do direito devidamente 

habilitado. Faculto ainda a oferta da contestação em até 05 (cinco) dias 

após a audiência de conciliação, cuja presença das partes é obrigatória. 

Consigno que a ausência de contestação importa, do mesmo modo, em 

revelia. Na hipótese da contestação estar instruída com documentos ou 

nela forem argüidas preliminares ou matérias prejudiciais, oportunizado 

será à parte autora replicá-la no ato ou em até 05 (cinco) dias, se a 

contestação não for apresentada na audiência, ficando desde já ciente de 

tal possibilidade. Convoque-se a parte autora para comparecer à 

audiência marcada, devidamente representada, se for o caso, sob pena 

de extinção do processo. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 22 de maio de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-79.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR COSME DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000187-79.2018.8.11.0033 REQUERENTE: ADEMIR COSME 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A DECISÃO Visto, 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Dano Morais, formulada por ADEMIR COSME DA SILVA, em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, na qual a parte autora sustenta que teve seus 

dados incluídos nos órgãos de proteção de dívida junto a parte requerida 

que desconhece. Postula pela declaração da inexistência da dívida e pela 

reparação pelos danos morais suportados. Requer em sede de tutela de 

urgência antecipada para que a requerida retire seus dados dos órgãos 

de proteção ao crédito. Não obstante, as alegações da requerente quanto 

ao pedido de tutela de urgência para a exclusão do nome do requerente 

dos órgãos de proteção ao crédito, antes de apreciar o pedido, entendo 

por bem, máxime pela relevância da questão, postergar a sua analise para 

após a manifestação da parte requerida. Assim, com o objetivo de 

sedimentar minhas informações acerca do caso, evitando, por essa 

forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, opto por citar a parte 

requerida e, tratar do pedido de tutela de urgência após a formação da 

angularidade da relação processual, oportunidade em que a parte ré 

poderá juntar documentos relativos ao débito. Cite-se conforme requerido 

e nos termos dos artigos 18 e 20, da Lei 9.099/95. Designe-se audiência 

de tentativa de conciliação. Se a parte ré, intimada, não comparecer à 

audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na peça inaugural. Caso não haja 

conciliação, ofertará a parte ré resposta escrita ou oral, oportunidade em 

que deverá exibir cópia do contrato pelo qual o nome do autor foi inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito, outros documentos que julgar 

necessário e do rol de testemunhas a serem oportunamente ouvidas. A 

resposta em causa de até 20 (vinte) salários mínimos poderá ser 

produzida pela própria parte requerida. A superior a este valor e até o 

patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, depende obrigatoriamente de 

ser feita por profissional do direito devidamente habilitado. Faculto ainda a 

oferta da contestação em até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, cuja presença das partes é obrigatória. Consigno que a 

ausência de contestação importa, do mesmo modo, em revelia. Na 

hipótese da contestação estar instruída com documentos ou nela forem 

argüidas preliminares ou matérias prejudiciais, oportunizado será à parte 

autora replicá-la no ato ou em até 05 (cinco) dias, se a contestação não 

for apresentada na audiência, ficando desde já ciente de tal possibilidade. 

Convoque-se a parte autora para comparecer à audiência marcada, 

devidamente representada, se for o caso, sob pena de extinção do 

processo. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do 

Rio Claro/MT, 22 de maio de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-12.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000185-12.2018.8.11.0033 REQUERENTE: MARIA AUGUSTA 

DA CONCEICAO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Visto, Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Morais, formulada por 

MARIA AUGUSTA DA CONCEIÇÃO, em face de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS, na qual a parte autora 

sustenta que teve seus dados incluídos nos órgãos de proteção de dívida 

junto a parte requerida que desconhece. Postula pela declaração da 

inexistência da dívida e pela reparação pelos danos morais suportados. 

Requer em sede de tutela de urgência antecipada para que a requerida 

retire seus dados dos órgãos de proteção ao crédito. Não obstante, as 

alegações da requerente quanto ao pedido de tutela de urgência para a 

exclusão do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, 
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antes de apreciar o pedido, entendo por bem, máxime pela relevância da 

questão, postergar a sua analise para após a manifestação da parte 

requerida. Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações 

acerca do caso, evitando, por essa forma, a prolação precipitada da 

decisão pertinente, opto por citar a parte requerida e, tratar do pedido de 

tutela de urgência após a formação da angularidade da relação 

processual, oportunidade em que a parte ré poderá juntar documentos 

relativos ao débito. Cite-se conforme requerido e nos termos dos artigos 

18 e 20, da Lei 9.099/95. Designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

Se a parte ré, intimada, não comparecer à audiência, ser-lhe-á decretada 

a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados na 

peça inaugural. Caso não haja conciliação, ofertará a parte ré resposta 

escrita ou oral, oportunidade em que deverá exibir cópia do contrato pelo 

qual o nome do autor foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, outros 

documentos que julgar necessário e do rol de testemunhas a serem 

oportunamente ouvidas. A resposta em causa de até 20 (vinte) salários 

mínimos poderá ser produzida pela própria parte requerida. A superior a 

este valor e até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, depende 

obrigatoriamente de ser feita por profissional do direito devidamente 

habilitado. Faculto ainda a oferta da contestação em até 05 (cinco) dias 

após a audiência de conciliação, cuja presença das partes é obrigatória. 

Consigno que a ausência de contestação importa, do mesmo modo, em 

revelia. Na hipótese da contestação estar instruída com documentos ou 

nela forem argüidas preliminares ou matérias prejudiciais, oportunizado 

será à parte autora replicá-la no ato ou em até 05 (cinco) dias, se a 

contestação não for apresentada na audiência, ficando desde já ciente de 

tal possibilidade. Convoque-se a parte autora para comparecer à 

audiência marcada, devidamente representada, se for o caso, sob pena 

de extinção do processo. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 22 de maio de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-27.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

AUTOS Nº. 1000184-27.2018.8.11.0033 REQUERENTE: CICERO JOSE DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A DECISÃO Visto, Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano 

Morais, formulada por CICERO JOSE DA SILVA, em face de BANCO 

BRADESCO S/A, na qual a parte autora sustenta que teve seus dados 

incluídos nos órgãos de proteção de dívida junto a parte requerida que 

desconhece. Postula pela declaração da inexistência da dívida e pela 

reparação pelos danos morais suportados. Requer em sede de tutela de 

urgência antecipada para que a requerida retire seus dados dos órgãos 

de proteção ao crédito. Não obstante, as alegações da requerente quanto 

ao pedido de tutela de urgência para a exclusão do nome do requerente 

dos órgãos de proteção ao crédito, antes de apreciar o pedido, entendo 

por bem, máxime pela relevância da questão, postergar a sua analise para 

após a manifestação da parte requerida. Assim, com o objetivo de 

sedimentar minhas informações acerca do caso, evitando, por essa 

forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, opto por citar a parte 

requerida e, tratar do pedido de tutela de urgência após a formação da 

angularidade da relação processual, oportunidade em que a parte ré 

poderá juntar documentos relativos ao débito. Cite-se conforme requerido 

e nos termos dos artigos 18 e 20, da Lei 9.099/95. Designe-se audiência 

de tentativa de conciliação. Se a parte ré, intimada, não comparecer à 

audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na peça inaugural. Caso não haja 

conciliação, ofertará a parte ré resposta escrita ou oral, oportunidade em 

que deverá exibir cópia do contrato pelo qual o nome do autor foi inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito, outros documentos que julgar 

necessário e do rol de testemunhas a serem oportunamente ouvidas. A 

resposta em causa de até 20 (vinte) salários mínimos poderá ser 

produzida pela própria parte requerida. A superior a este valor e até o 

patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, depende obrigatoriamente de 

ser feita por profissional do direito devidamente habilitado. Faculto ainda a 

oferta da contestação em até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, cuja presença das partes é obrigatória. Consigno que a 

ausência de contestação importa, do mesmo modo, em revelia. Na 

hipótese da contestação estar instruída com documentos ou nela forem 

argüidas preliminares ou matérias prejudiciais, oportunizado será à parte 

autora replicá-la no ato ou em até 05 (cinco) dias, se a contestação não 

for apresentada na audiência, ficando desde já ciente de tal possibilidade. 

Convoque-se a parte autora para comparecer à audiência marcada, 

devidamente representada, se for o caso, sob pena de extinção do 

processo. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do 

Rio Claro/MT, 22 de maio de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-42.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE RODRIGUES CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SADE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000183-42.2018.8.11.0033 REQUERENTE: CLARICE 

RODRIGUES CAMARGO REQUERIDO: SADE EDITORA E DISTRIBUIDORA 

DE LIVROS LTDA – ME DECISÃO Visto, Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Morais, formulada por 

CLARICE RODRIGUES CAMARGO, em face de SADE EDITORA E 

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA – ME, na qual a parte autora sustenta 

que teve seus dados incluídos nos órgãos de proteção de dívida junto a 

parte requerida que desconhece. Postula pela declaração da inexistência 

da dívida e pela reparação pelos danos morais suportados. Requer em 

sede de tutela de urgência antecipada para que a requerida retire seus 

dados dos órgãos de proteção ao crédito. Não obstante, as alegações da 

requerente quanto ao pedido de tutela de urgência para a exclusão do 

nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, antes de apreciar 

o pedido, entendo por bem, máxime pela relevância da questão, postergar 

a sua analise para após a manifestação da parte requerida. Assim, com o 

objetivo de sedimentar minhas informações acerca do caso, evitando, por 

essa forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, opto por citar a 

parte requerida e, tratar do pedido de tutela de urgência após a formação 

da angularidade da relação processual, oportunidade em que a parte ré 

poderá juntar documentos relativos ao débito. Cite-se conforme requerido 

e nos termos dos artigos 18 e 20, da Lei 9.099/95. Designe-se audiência 

de tentativa de conciliação. Se a parte ré, intimada, não comparecer à 

audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na peça inaugural. Caso não haja 

conciliação, ofertará a parte ré resposta escrita ou oral, oportunidade em 

que deverá exibir cópia do contrato pelo qual o nome do autor foi inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito, outros documentos que julgar 

necessário e do rol de testemunhas a serem oportunamente ouvidas. A 

resposta em causa de até 20 (vinte) salários mínimos poderá ser 

produzida pela própria parte requerida. A superior a este valor e até o 

patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, depende obrigatoriamente de 

ser feita por profissional do direito devidamente habilitado. Faculto ainda a 

oferta da contestação em até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, cuja presença das partes é obrigatória. Consigno que a 

ausência de contestação importa, do mesmo modo, em revelia. Na 

hipótese da contestação estar instruída com documentos ou nela forem 

argüidas preliminares ou matérias prejudiciais, oportunizado será à parte 

autora replicá-la no ato ou em até 05 (cinco) dias, se a contestação não 

for apresentada na audiência, ficando desde já ciente de tal possibilidade. 

Convoque-se a parte autora para comparecer à audiência marcada, 

devidamente representada, se for o caso, sob pena de extinção do 

processo. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do 

Rio Claro/MT, 22 de maio de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria
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PORTARIA Nº 054/2018-DF - O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, 

MM. Juiz Substituto e Diretor do Foro desta Comarca de Vila Rica, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc ...CONSIDERANDO 

que a greve dos caminhoneiros, de proporção nacional, amplamente 

divulgada na mídia, ainda continua em grande parte do 

estado;CONSIDERANDO os transtornos causados no transporte público e 

particular, em razão da escassez de combustível o que esta dificultando o 

deslocamento de advogados e jurisdicionados;CONSIDERANDO que os 

postos pertencentes a esta Comarca estão totalmente sem combustível; R 

E S O L V E:SUSPENDER os prazos processuais, nos dias 29 e 30 de maio 

de 2018, prorrogando para o próximo dia útil subsequente;MANTER as 

audiências do dia 30 de maio de 2018, sendo as justificativas por 

eventuais ausências das partes, analisadas em cada feito. P. R. 

Cumpra-se, encaminhando cópia ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.Vila Rica, 29 de maio de 2018.Carlos Eduardo de Moraes 

e SilvaJuiz Substituto Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63680 Nr: 22-98.2018.811.0049

 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: CONSTANTE SIGNORINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar no prazo legal acerca da contestação de fls. 29/38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63678 Nr: 20-31.2018.811.0049

 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: AUGUSTINHO HACKBARTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar no prazo legal acerca da contestação de fls. 46/55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64388 Nr: 490-62.2018.811.0049

 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: DEUSDETE PEREIRA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277.251, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar parte autora, para querendo, se 

manifestar no prazo legal acerca da contestação de fls. 30/43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63753 Nr: 78-34.2018.811.0049

 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: ADALBERTO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar no prazo legal acerca da contestação de fls. 36/49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63642 Nr: 3283-08.2017.811.0049

 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: COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSÃO DE ASS. DO 

ARAGUAIA E XINGU-SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO LUZ SANTOS, ERIVALDO ALVES 

SANTOS, MARIA AUXILIADORA CARVALHO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 49, "Certifico e dou fé 

que em cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO em que a COOP. DE 

CRED. DE LIVRE ADMISSÃO DE ASS. DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI 

ARAXINGU move contra GUSTAVO LUZ SANTOS e outros, procedi da 

forma abaixo.Estive ao endereço correto da Senhora MARIA 

AUXILIADORA CARVALHO CAMARGO, à Rua 12, n. 1038, Setor Norte, 

Vila Rica – MT, em 22/05/2018, às 13h, local em que fiz a citação dela, a 

qual, após ouvir a leitura do mandado¬ e peças anexas, recebeu a 

contrafé e exarou sua nota de ciente no verso do mandado. Ela informou 

que o Senhor ERIVALDO ALVES SANTOS morreu e o Senhor GUSTAVO 

LUZ SANTOS está na fazenda.

 Compareci, também, à Rua Santa Rita Durão, n.20 (muro com cerca 

elétrica), Inconfidentes, Cidade e Comarca de Vila Rica – MT, em 

21/05/2018, aproximadamente às 17h40min, e em 22/05/2018, às 

12h35min, contudo não havia ninguém em casa.

Deste modo, não será possível realizar a citação do Senhor ERIVALDO 

ALVES SANTOS e até o momento não fiz a citação do Senhor GUSTAVO 

LUZ SANTOS. Nestes termos suspendo minhas diligencias e devolvo o 

mandado para os devidos fins.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 23431 Nr: 693-68.2011.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLENIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE 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 do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes acerca do Laudo Médico 

Pericial, encartado aos autos às fls. 94/101.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60392 Nr: 1384-72.2017.811.0049

 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: GENIVAL JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT, NAURA MANUELA DE PAULA NEVES - OAB:41834
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes acerca do Laudo Médico 

Pericial, encartado aos autos as fls. 49/55.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62945 Nr: 2773-92.2017.811.0049

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CSS, KISD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15.201-MT, SHINTHIA MARIA GONÇALVES DE SOUZA - 

OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL 

- OAB:8.957/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes acerca da Sessão de 

Mediação/Conciliação designada para o dia 12/06/2018 às 15h00 (Mato 

Grosso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44545 Nr: 1496-80.2013.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERAMICA ELIN LTDA -ME, JARBAS FAGUNDES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Revisional de Contratos

Processo: 1496-80.2013.811.0049 - Código: 44545

Vistos.

Considerando ser provável uma composição entre as partes, designo para 

o dia 27 de julho de 2018, às 14:00 horas (horário oficial de Mato Grosso), 

a audiência de Conciliação e, eventual saneamento do feito.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 24 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.: 43013 Nr: 296-38.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA ELIN LTDA -ME, JARBAS 

FAGUNDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.0077-A, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10.637, GUILHERME 

FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10.647/MS, JOSE 

HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução de Título Extrajudicial

Autos n. 296-38.2013.811.0049 - Código 43013

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 71. Para tanto, determino seja realizada a penhora e 

avaliação do bem imóvel indicado às fls. 72/73-verso.

 Penhorado e avaliado o bem, intimem-se as partes para manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 24 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.: 43015 Nr: 298-08.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA ELIN LTDA -ME, JOEL PIZZATTO, 

JARBAS FAGUNDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.0077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução de Título Extrajudicial

Autos n. 298-08.2013.811.0049 - Código 43015

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 83. Para tanto, determino seja realizada a penhora e 

avaliação do bem imóvel indicado às fls. 84 e verso.

 Igualmente, determino que o Sr. Oficial de Justiça proceda nova avaliação 

dos bens móveis (tijolos) penhorados à fl. 73, no endereço indicado nos 

autos.

 Penhorados e avaliados os bens, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 24 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.: 57150 Nr: 2576-74.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDO FRANCISCO MARINHAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para conferir a aposentadoria rural 

por idade ao trabalhador Laurindo Francisco Martinhak com qualificação 

abaixo, e declarar o seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo 

por mês, inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei n° 8.213/1991 e 

art. 7.º, incisos VIII e XXIV, e 201, § 2°, da CF e Leis nº 4.090/1962 e nº 

4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar do requerimento 

administrativo ocorrido em 22/09/2016 (fl. 32), com imediata implantação do 

benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme 

regra do art. 497, caput, do CPC, tratando-se de verba de nítido cunho 

alimentar.CONCEDO à parte autora a TUTELA ANTECIPADA, visto que 

nesta fase o direito restou demonstrado, superando o conceito de prova 

inequívoca convincente à verossimilhança do alegado, que se revela no 

conceito de probabilidade. E este terminou não só atingido como 

ultrapassado pela certeza de que a parte autora é um trabalhador rural em 

regime de economia familiar e como tal tem direito ao benefício pretendido. 

Ainda mais contando com 64 anos, a informar a urgência não só por sua 

idade, mas pelo caráter essencial dos alimentos que esta espécie de 

benefício pretende suprir à pessoa rurícola.Suma para implantação: 

Laurindo Francisco Martinhak, brasileiro, casado, rurícola, RG n° 

13/R-1.946.633 SSP/SC, CIC n° 430.591.559-68, nascido em 22/05/1954, 

filho de Mariano Martinhak e Silvestra Sigeski Martinhak, residente e 

domiciliado no Projeto de Assentamento Bom Jesus, Sítio Nossa Senhora 

Aparecida, Zona Rural, Comarca de Vila Rica/MT; aposentadoria rural por 

idade; um salário-mínimo, com abono anual, a partir do requerimento 

administrativo feito em 22/09/2016; Período considerado como trabalho 

rural de 1978 a 2018.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30959 Nr: 912-89.2012.811.0035

 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: Ruth Marques de Souza Canato, Maria Isabela de Souza 

Canato, Maria Gabriela de Souza Canato Ruocco, Luis Fiori Ruocco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio Antonio Adilson Canato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Vicente Leon - 

OAB:4146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito às partes requerente para 

intimá-las da expedição de mandado de penhora no rosto destes autos 

cumprindo determinação dos autos da Ação de Execução Fiscal, 

processo n.1471-51.2009.811.0035 (cód. 12709), em tramite neste juízo, 

no importe de R$ 5.055,63 (cinco mil e cinquenta e cinco reais e sessenta 

e três centavos)– fl. 102).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30968 Nr: 927-58.2012.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clóvis Augustin, Viviane Izabella da Silva Augustin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fertilizantes Heringer Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri de Sousa Brito Filho - 

OAB:13625-B/MT, Ildo Roque Guareschi - OAB:5417-B/MT, Sergio 

Henrique Guareschi - OAB:9724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 8795 Nr: 928-19.2007.811.0035

 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: Elenir Pfeifer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Hiltor Rubens Pfeifer

 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, tendo em vista a expiração do prazo requerido à 

fl.116, IMPULSIONO os autos a parte autora para que manifeste-se em 

termos de prosseguimento do feito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12763 Nr: 1138-65.2010.811.0035

 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: Olivio Frick

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroeste Sementes S/A, Fablo Nogueira 

Claudino & Cia Ltda - Agroxico Produtos Agropecuaários

 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: Fabiano Magalhães Ferrari - 

OAB:13985-B, Neli Lino Saibo Junior - OAB:26.986/SC

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1138-65.2010.811.0035-ID-12763

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Olivio Frick

PARTE RÉ: Agroeste Sementes S/A e Fablo Nogueira Claudino & Cia Ltda - 

Agroxico Produtos Agropecuaários

CITANDO(A, S): Fablo Nogueira Claudino & Cia Ltda - Agroxico Produtos 

Agropecuários, na pessoa de seu representante legal, brasileiro(a), 

Endereço: Atualmente em lugar incerto e não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/01/2010

VALOR DA CAUSA: R$ 60.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15(quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, contestar, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de ação interposta por Olivio Frick em face 

de Agroeste Sementes S/A e Fablo Nogueira Claudino & Cia Ltda - 

Agroxico Produtos Agropecuários visando a responsabilização e o 

ressarcimento por dano material em virtude de problemas oriundos da 

compra de 100 sacas de sementes de milho híbrido da variedade AS 1592, 

a primeira requerida foi regularmente citada e oportunamente apresentou 

sua contestação, por outro lado, todas as tentativas de citação/intimação 

de Fablo Nogueira Claudino & Cia Ltda - Agroxico Produtos Agropecuários 

restaram infrutíferas, inclusive as buscas realizadas nos órgãos 

credenciados ao TJMT, sendo assim, após várias tentativas negativas 

determinou-se a citação editalícia.

DESPACHO: Vistos etc. Tendo em vista as buscas realizadas nos órgãos 

credenciados ao TJMT, conforme extrato em anexo, determino a citação 

da Empresa Requerida Fablo Nogueira Claudino e CIA LTDA – Agrotóxico 

Produtos Agropecuários por edital.Às providências. Cumpra-se.LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJuiz Substituto

Eu, ,digitei.

 Alto Garças - MT, 27 de maio de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30425 Nr: 297-02.2012.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaide de Almeida Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Iondas Lima de Andrade - 

OAB:22.889/MT, Olivia de Mattos Garcia - OAB:14064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data procedi a retificação da RPV Sucumbencial para 

constar o valor dos juros.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13757 Nr: 944-65.2010.811.0035

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernandes Silvério da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 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: Murilo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A-MT

 DESPACHO.

Vistos etc.

Intime-se o executado para que se manifeste sobre a petição de fl. 108.

Às providências.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 19 de dezembro de 2017.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 32276 Nr: 583-43.2013.811.0035

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONIMO DELFINO DE OLIVEIRA, Almita Ribeiro da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínios Beira Rios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT, Vivianne Mendonça Sá Arruda - OAB:15858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Autos nº: 583-43.2013.811.0035

Código: 32276

Vistos em correição.

Defiro o pedido de fl.182.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 42515 Nr: 606-81.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFD, IDDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 606-81.2016.811.0035-ID-42515

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: Jovina Ferreira David

Ithalo Doryel David Oliveira

PARTE RÉ/DEVEDORA: JOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA

CITANDO(A, S): Joel Francisco de Oliveira, Cpf: 53538943168, Rg: 618825 

SSP MT Filiação: Jerônimo Francisco de Oliveira e de Geralda Nunes de 

Oliveira, data de nascimento: 07/07/1968, brasileiro(a), natural de Alto 

garças-MT, solteiro(a), pedreiro, Endereço: Atualmente em lugar incerto e 

não sabido

VALOR DA CAUSA: R$ 642,87

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$ 642,87, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de ação de execução de alimentos 

proposta por ITHALO DORYEL DAVID OLIVEIRA, menor, representado 

neste ato por sua genitora, JOVINA FERREIRA DAVID, portadora do Rg. 

1156718-0 SSP/MT e do CPF 721073831-20, residente e domiciliada na 

Avenida Mato Grosso, 897, Vila Mato Grosso, Alto em desfavor de JOEL 

FRANCISCO DE OLIVEIRA, atualmente em lugar incerto e não sabido, na 

forma dos artigos 911 c./c 528, §§ 2º a §7º do NCPC, informa a autora que 

através de acordo extrajudicial, firmado no Núcleo da Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso, devidamente referendado pelo Defensor 

Público foi estipulada a pensão alimentícia em favor do menor ITHALO 

DORYEL DAVID OLIVEIRA, 24,11% (vinte e quatro virgula onze por cento), 

do salário mínimo vigente, genitor da menor, o executado, JOEL 

FRANCISCO DE OLIVEIRA, não vem cumprindo com as obrigações 

alimentares razão pela qual a autora requereu o cumprimento da obrigação 

alimentar, no que tange às três últimas prestações anteriores ao presente 

pedido (fevereiro/2016, março/2016 e abril de 2016), totalizando a 

importância de R$ 642,87 (seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e 

sete centavos), foi determinada a citação do executado pagasse o valor 

equivalente as parcelas de fevereiro/2016, março/2016 e abril de2016, 

todas as tentativas de citação restaram infrutíferas, e após várias 

tentativas negativas determinou-se a citação editalícia.

 Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 29 de maio de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 32640 Nr: 990-49.2013.811.0035

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laylla Ferreira Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antenaldo Carrijo de Souza - 

OAB:26247/GO, Rosidelma Barbosa de Melo - OAB:26.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Neves Costa - 

OAB:153.447/SP, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3.056/MT, Raphael 

Neves Costa - OAB:225.061/SP, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte requerida para intimá-la 

do desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 1239 Nr: 202-55.2001.811.0035

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Joaquim Teodoro de Melo, Hilda 

Pereira de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:OAB/MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 Considerando a manifestação da parte requerida, conforme fls. 300/309, 

IMPULSIONO os autos à parte autora para requerer o que entender de 

direito.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30199 Nr: 1062-93.2012.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Finaceira S.A. Credito, Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Monteiro David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC, ante a 

devolução das missivas por falta de pagamento de custas, impulsiono 

estes autos por certidão, com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para manifestar-se nos autos requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31290 Nr: 818-33.2013.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Murilo Paulon Paes, TMNP, Tânia Mara Vieira Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Alto 

Taquari - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ribeiro Campagnoli - 
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OAB:292.835 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para que proceda o oferecimento de alegações 

finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34648 Nr: 455-75.2015.811.0092

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 34648

Defiro o pedido realizado pela parte requerente, conforme fls. 44, 

requerendo o prazo de 60(sessenta) dias, diante da possibilidade de 

composição amigável.

Após o prazo, intime-se a parte requerente para se manifestar ao 

prosseguimento do feito.

Alto Taquari/MT, 25 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46895 Nr: 537-04.2018.811.0092

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON MARINHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE: Maria Alves de Souza, JUÍZO DA 

COMARCA DE ALTO TAQUARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 46895

Diante da manifestação de fl. 28, intime-se a Fazenda Nacional para 

pronunciar sobre eventual interesse ou débito pendente em relação à 

inventariada.

Alto Taquari/MT, 25 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39595 Nr: 1978-88.2016.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO ALFREDO SCHIMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. MARQUES LEONEL - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO PIRES MAFRA - OAB:7906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO FELDMANN DE 

SCHNAID - OAB:29491, Carlos Eduardo Pincelli - OAB:PR/37.989, 

Vitor Musa Gonçalves - OAB:17.747

 Código: 39595

Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e 

pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de 

prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol 

de testemunhas.

Com as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Alto Taquari/MT, 25 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34676 Nr: 473-96.2015.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): César Augusto Burttet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 34676

Diante da manifestação de fls. 73, devolva-se à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e 

distribuição.

Alto Taquari/MT, 25 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45936 Nr: 137-87.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilon Pereira Vasconcelos, Carlos Alberto M. F. Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Luiz Flumian, Jane Margaret Droppa 

Flumian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CHAVES DE MORAIS - 

OAB:4915, Lucas Prado de Morais - OAB:39.433, LUCAS PRADO DE 

MORAIS - OAB:39433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DANTAS PIRES - 

OAB:16579/GO

 Código nº 45936

Diante do relatório das diligências efetuadas pelo oficial de justiça (fls. 61) 

e a concordância da parte exequente, DEFIRO a complementação de 

diligência e o levantamento da quantia depositada.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, manifestarem-se acerca 

do laudo de avaliação do imóvel rural penhorado de fls. 56/59.

Alto Taquari/MT, 25 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46573 Nr: 412-36.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 6º Vara Cível de Campo Grande-MS, MSMT - 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI, 

Rodrigo Ferri de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Lacerda Nantes 

Franceschini - OAB:9.764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se com urgência como deprecado, servindo a cópia como 

mandado.

Depois de devidamente cumprida, devolva-se à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e 

distribuição.

Oficie-se urgente ao juízo deprecante, para as comunicações de praxe.

 Alto Taquari/MT, 25 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38584 Nr: 1315-42.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN NEGRAO FERREIRA - 
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OAB:17462/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 38584

Diante da certidão de fl. 12, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

05 dias, requerer o que de direito.

Alto Taquari/MT, 25 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46952 Nr: 573-46.2018.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. G. Fagundes - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 46952

Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e 

pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de 

prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol 

de testemunhas.

Com as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Alto Taquari/MT, 25 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37355 Nr: 542-94.2016.811.0092

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Antonio José Marchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Sperandio, Silvia Angélica 

Stangalini Sperândio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO PANTALEÃO 

FORÇA - OAB:219616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Cód. 37355

Despacho

 DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 18 

de julho de 2018 às 14:00min (MT).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência. As testemunhas 

deverão comparecer independentemente de intimação.

Alto Taquari/MT, 25 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37103 Nr: 425-06.2016.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 37107

Defiro o pedido de fls.57/59, DETERMINO:

1) Nova expedição de mandado de busca e apreensão, depósito e citação 

no endereço informado na inicial.

Alto Taquari/MT, 25 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40080 Nr: 2311-40.2016.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdMGL-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAG, MSTG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA JARDIM DOS 

SANTOS - OAB:75250

 Cód. 40080

Despacho

Intime-se a parte requerente, para no prazo de 05 dias, manifesta-se no 

prosseguimento do feito.

Alto Taquari/MT, 28 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22761 Nr: 476-56.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petrobrás Distribuidora S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomáz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO COSME PEREZ 

MELHADO - OAB:131390, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - OAB:6998

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35782 Nr: 1054-14.2015.811.0092

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIDS-E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte autora/exequente requereu pesquisa por meio dos sistemas 

BACEN JUD e INFOJUD, cujo pedido foi deferido, conforme extrato juntado 

em anexo.

Assim, intime-se a parte autora/exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Alto Taquari/MT, 29 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36763 Nr: 311-67.2016.811.0092

 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: GODL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte autora/exequente requereu pesquisa por meio dos sistemas 

BACEN JUD e INFOJUD, cujo pedido foi deferido, conforme extrato juntado 

em anexo.

Assim, intime-se a parte autora/exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de 
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extinção.

Alto Taquari/MT, 29 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34952 Nr: 650-60.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Senna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15562, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte autora/exequente requereu pesquisa por meio dos sistemas 

BACEN JUD e RENAJUD, cujo pedido foi deferido, conforme extrato 

juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte autora/exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Alto Taquari/MT, 29 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35312 Nr: 834-16.2015.811.0092

 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): Sergio das Candeias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte autora/exequente requereu pesquisa por meio dos sistemas 

BACEN JUD e RENAJUD, cujo pedido foi deferido, conforme extrato 

juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte autora/exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Alto Taquari/MT, 29 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43226 Nr: 1825-21.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milca Vieira Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silber Alves Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte autora/exequente requereu pesquisa por meio dos sistemas 

BACEN JUD e RENAJUD, cujo pedido foi deferido, conforme extrato 

juntado em anexo.

Foi determinada ainda a inscrição do nome da parte executada no 

cadastro do SERASA.

Assim, intime-se a parte autora/exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Alto Taquari/MT, 29 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34951 Nr: 649-75.2015.811.0092

 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): Augusto dos Santos Neto -ME, AUGUSTO DOS 

SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte autora/exequente requereu pesquisa por meio do sistema BACEN 

JUD, cujo pedido foi deferido, conforme extrato juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte autora/exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Alto Taquari/MT, 29 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39424 Nr: 1865-37.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NPC, PCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte autora/exequente requereu pesquisa por meio dos sistemas 

BACEN JUD e INFOJUD, cujo pedido foi deferido, conforme extrato juntado 

em anexo.

Assim, intime-se a parte autora/exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Alto Taquari/MT, 29 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37301 Nr: 522-06.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MSSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte autora/exequente requereu pesquisa por meio dos sistemas 

BACEN JUD e INFOJUD, cujo pedido foi deferido, conforme extrato juntado 

em anexo.

Assim, intime-se a parte autora/exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Alto Taquari/MT, 29 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41176 Nr: 623-09.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CCA, NPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte autora/exequente requereu pesquisa por meio dos sistemas 

BACEN JUD e INFOJUD, cujo pedido foi deferido, conforme extrato juntado 
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em anexo.

Assim, intime-se a parte autora/exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Alto Taquari/MT, 29 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41236 Nr: 668-13.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCA, NPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte autora/exequente requereu pesquisa por meio dos sistemas 

BACEN JUD e INFOJUD, cujo pedido foi deferido, conforme extrato juntado 

em anexo.

Assim, intime-se a parte autora/exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Alto Taquari/MT, 29 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39243 Nr: 1736-32.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Ney Oliveira dos Santos ME, Carlos Ney 

Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte autora/exequente requereu pesquisa por meio do sistema BACEN 

JUD, cujo pedido foi deferido, conforme extrato juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte autora/exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Alto Taquari/MT, 29 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43433 Nr: 1942-12.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATUIR CAMILO LEONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte autora/exequente requereu pesquisa por meio do sistema BACEN 

JUD, cujo pedido foi deferido, conforme extrato juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte autora/exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Alto Taquari/MT, 29 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39242 Nr: 1735-47.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A P de Moraes Barros ME, Maria Alcione 

Paes de Morais Barros, RUBENS PEREIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte autora/exequente requereu pesquisa por meio do sistema BACEN 

JUD, cujo pedido foi deferido, conforme extrato juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte autora/exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Alto Taquari/MT, 29 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16650 Nr: 1014-13.2007.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagem S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDAMÁRCIA BUENO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da - CNGC, ante o teor 

da carta precatória acostada aos autos às fls. 180/184, impulsiono estes 

autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de 

seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14651 Nr: 199-50.2006.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora V. Brambila LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marcos Bortolás

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Henrique Stoeberl - 

OAB:5792/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 14651

Decisão

Diante da manifestação de fls. 120/149, determino a suspensão dos leilões 

designados para os dias 06/06/2018 e 20/06/2018.

Intime-se o Sr. Leiloeiro das suspensões.

Após, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar aos pedidos de fls. 120/149 e 150/157.

Alto Taquari/MT, 29 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 17713 Nr: 860-58.2008.811.0092

 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: Louvanir Clovis Dornelles de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 17713

DECISÃO

I) Nomeio o Dr. Alan Christian de Araújo Santos CRM/MT nº 9142, médico 

atuante nesta Comarca, com endereço à Rua Antônio Inácio, 999, Centro, 
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Telefones (66)3496-1980 e (62) 99661-5033, para realizar o exame 

pericial solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, 

fixando desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização 

da perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados. (Arts. 465, 466 e 473, do 

CPC).

II) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte 

reais), especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de Município com 

baixa população.

 III) CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e local para 

realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para efetuar as 

intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e dos 

quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais do 

periciando.

 IV) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (art. 477, § 1º, do 

CPC)

 V) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Intimem-se.

Alto Taquari/MT, 18 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 13103 Nr: 11-91.2005.811.0092

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSCdO, ACdO, JDBCdO, VSdO, JASdO, MdOC, MASdO, 

MSdOG, MdOF, ES, FCD, RSS-T, OSN-T, SSR-T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdOSdO, EdOCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clézia Meire Queiroz - 

OAB:19194/GO, Danielli Castro Xavier Freitas - OAB:14123/MT, 

DANIELLI CASTRO XAVIER FREITAS - OAB:17159-B, EDSON ROBERTO 

CASTANHO - OAB:9234, Edson Roberto Castanho - OAB:9234-B/MS, 

Elly Carvalho Júnior - OAB:6132-B/MT, Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT, Fernando Mendes da Silva - OAB:7603-B/MT, 

Gustavo Gomes Garcia - OAB:13299-B/MT, Hélber de Oliveira 

Freitas - OAB:15.122-B/MS, Helber de Oliveira Freitas - OAB:MS - 

9245, Iran Negrão Ferreira - OAB:17.462-A/MT, Iran Negrão Ferreira 

- OAB:7209-PR, Kezia Karina Gomes de Miranda - OAB:18.969 MS, 

Lorival Marcolino Claro - OAB:5236/MT, Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT, Ney Gomes de Castro - OAB:22.381/GO, 

Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Oton José Nasser de 

Mello - OAB:5124/MS, Paula Fernanda Matos Onghero - OAB:19358, 

Ricardo Alexandre Tortorelli - OAB:180.242/SP, Roadam Jhonei de 

Paula Leal - OAB:14398/MT, Roberto Marques de Souza - 

OAB:7487/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT, Iran Negrão Ferreira - OAB:7209-PR, Roberto 

Marques de Souza - OAB:7487/GO

 Cód. n° 13103

DECISÃO

Defiro o pleito de (fls.2.754/2.755).

Proceda-se ao desentranhamento e substituição dos documentos de 

(fls.865/932), entregando-os ao inventariante mediante termo nos autos.

Após, remetam-se os autos a Fazenda Pública.

 Alto Taquari/MT, 29 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30991 Nr: 497-95.2013.811.0092

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A/MT

 Cód. 30991

DECISÃO

Defiro os pedidos contidos às fls. 65/65, vº, para determinar a correção 

da autuação, fazendo constar “Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO” como o nome da ação.

Intime-se o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 

integralidade da dívida, sob pena de aplicação de multa no percentual de 

10% (dez) por cento sobre o valor exigido, sem prejuízos dos atos 

processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos forem 

necessários para a satisfação da obrigação.

Saliento que a intimação do devedor será realizada na forma do § 2º do 

art. 513 do NCPC, com a ressalva prevista no § 4º do mesmo artigo.

 Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).

 Por fim, saliento que transcorrido o prazo para pagamento, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, para que seja levada a protesto, nos termos do art. 517 do Novo 

Código de Processo Civil, que servirá também aos fins previstos no art. 

782, §3º, do mesmo código.

 Alto Taquari/MT, 21 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21054 Nr: 1196-91.2010.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eniva Gloria da Silva Martins - 

OAB:10.100-MT, Nelson Paschoalotto - OAB:8.530 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 21054

Despacho

Intimem-se as partes do retorno dos autos para, querendo, requerer o que 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Diante da inércia, certifique-se o decurso do prazo e arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se

Alto Taquari/MT, 18 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33070 Nr: 813-74.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Rodrigues&Cia Ltda-ME, 

Marcos Antônio Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA VIEIRA LUSTOSA - 

OAB:344.194/SP, FABIO DUTRA ANDRIGO - OAB:325.055/SP

 Código: 33070

Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e 
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pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de 

prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol 

de testemunhas.

Com as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Alto Taquari/MT, 18 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 12800 Nr: 781-21.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Afonso Pereira Inêz de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:, Sueli Solange Capitula - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 12800

Despacho

Intime-se a parte exequente, para no prazo de 05 dias, manifesta-se no 

prosseguimento do feito, tendo em vista que o prazo requerido à fl. 58 já 

transcorreu.

Alto Taquari/MT, 18 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21794 Nr: 605-95.2011.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Gomes de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENY SUBTIL GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núbia Carla Luiz Mendes - 

OAB:14.335-B/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Cód. nº 21794

DESPACHO

Intime-se o apelado, para que, no prazo legal, apresente suas 

Contrarrazões.

Alto Taquari/MT, 21 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14010 Nr: 754-04.2005.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertibras S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Luiz Bernini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, 

Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Código 14010

Despacho

Intime-se o arrematante para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar 

sobre o acordo juntado às fls. 217/219, bem como a invalidação e 

ineficácia da arrematação.

Alto Taquari/MT, 18 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33047 Nr: 791-16.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIdS, Zizielica Inacio Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo da Silva Simone

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

I – Primeiramente, esclareço que a presente execução de alimentos foi 

proposta pelo rito de prisão, porém, foi recebido pelo rito de penhora em 

razão da cobrança de prestações além das três últimas. Assim, incabível 

a decretação da prisão nestes autos. No entanto, é possível ao exequente 

ingressar com nova demanda executiva exigindo o pagamento das três 

últimas parcelas, para aí sim utilizar-se da coerção pessoal como 

ferramenta auxiliar no recebimento do débito em atraso.

 II – A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes 

em contas bancárias da parte executada, bem como consulta de veículos 

no sistema INFOJUD.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de bloqueio de valores por meio 

do sistema BACEN JUD e INFOJUD, cujo resultado foi negativo, conforme 

extrato juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 29 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16663 Nr: 1010-73.2007.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eternit S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M T Materiais Para Construção Ltda, Ednei 

Peruchi, Ligia Lunardi Peruchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:183.333-SP, Fernando Rudge Leite Neto - OAB:84786/SP, Luiz 

Antônio Gomiero Jr. - OAB:SP - 154.733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 16663

Despacho

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem 

quanto ao auto de penhora, depósito e avaliação de fls. 99/112.

Alto Taquari/MT, 18 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19950 Nr: 97-86.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avanir Santeiro Teodoro, Ana Ibrantina de 

Oliveira Carrijo, Vanderley Santeiro Teodoro, Vania Maria Carrijo Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT, Valgney de Oliveira - OAB:10188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Código: 19950

Despacho

Indefiro o petitório de fls. 109/110, onde se requer a avaliação do imóvel 

dado em garantia neste feito, uma vez que o exequente até o momento 

não trouxe aos autos a matrícula atualizada do bem.

Nesse sentido, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 18 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18969 Nr: 986-74.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Município de Alto Taquari - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euzania Santos Passonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 18969

Despacho

Intime-se a parte exequente, para no prazo de 05 dias, manifesta-se no 

prosseguimento do feito, tendo em vista que o prazo requerido às fls. 

61/62 já transcorreu.

Alto Taquari/MT, 18 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 17737 Nr: 897-85.2008.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Luiz Bernini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhian Antony de Carvalho 

Tonsic - OAB:8.387/MT, Fabrício Kava - OAB:14.468-A MT, Fernando 

José Bonatto - OAB:25.698/PR, Igor Giraldi de Faria - OAB:7245/MT, 

Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14469-A/MT, Sadi Bonatto - 

OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR

 Cód. nº 17737

DESPACHO

Intime-se o apelado, através de seu Patrono para que, no prazo legal, 

apresente suas Contrarrazões.

Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

nossas homenagens.

Alto Taquari/MT, 22 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33338 Nr: 1035-42.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi - Cooperativa de Crédito Rural - Sul MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique de Freitas Gifani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte autora/exequente requereu a utilização do sistema BACEN JUD, 

cujo pedido foi deferido, conforme extrato juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte autora/exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Alto Taquari/MT, 29 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32707 Nr: 478-55.2014.811.0092

 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): A K de Souza Maciel ME, Gregório Tolentino 

Moretti de Almeida, Adha Kerolaine de Souza Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 DECISÃO

A parte autora/exequente requereu a utilização do sistema BACEN JUD, 

cujo pedido foi deferido, conforme extrato juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte autora/exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Alto Taquari/MT, 29 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31714 Nr: 1267-88.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Alto Taquari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garcia Moveis e Eletrodomesticos Ltda -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte autora/exequente requereu a utilização do sistema BACEN JUD, 

cujo pedido foi deferido, conforme extrato juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte autora/exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Alto Taquari/MT, 29 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21723 Nr: 533-11.2011.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transenergia Renovavel S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anísio Felício Garcia, Malaque Ayub Garcia, 

Dourival Magnani, Vanda Garcia Magnani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ MATTHES - 

OAB:76.544/SP, KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - 

OAB:182.340/SP, Marcislene Correia de Queiroz - OAB:18.565 - GO, 

Waisman Augusto Rios - OAB:13.315/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte autora/exequente requereu a utilização do sistema BACEN JUD, 

cujo pedido foi deferido, conforme extrato juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte autora/exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Alto Taquari/MT, 29 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19845 Nr: 1435-32.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch, Daniela Turchetti 

Irgang, Helber Henrique Irgang

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT

 DECISÃO

A parte autora/exequente requereu a utilização do sistema BACEN JUD, 

cujo pedido foi deferido, conforme extrato juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte autora/exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Alto Taquari/MT, 29 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21331 Nr: 141-71.2011.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Victor Cezar Priori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso, ADM do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Chaves de Morais - 

OAB:4.915-GO, Iran Negrão Ferreira - OAB:7209-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Pigatto Monteiro - 

OAB:37.880 - PR, Rogério Schuster Junior - OAB:40.191 -PR

 Cód. nº 21331

DESPACHO

Intime-se o apelado, através de seu Patrono para que, no prazo legal, 

apresente suas Contrarrazões.

Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

nossas homenagens.

Alto Taquari/MT, 18 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000105-65.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON NEVES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA OAB - MT5049/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seu 

advogado para comparecimento à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 02/08/2018, às 13h45 (horário de MT), no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a qualquer das 

audiências do processo implica na extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

sendo o autor condenado ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Alto Taquari - MT, 29 de maio de 2018. Mariângela Ferreira 

Cerantes Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 34961609

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30295 Nr: 1133-95.2012.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiane Aparecida dos Santos, Luiz Antônio 

Mundim dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 30295

SENTENÇA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo advogado nomeado 

por este juízo, alegando omissão na sentença, eis que esta não fixou os 

honorários advocatícios a serem custeados pelo Estado de Mato Grosso 

ao advogado nomeado para exercer a defesa da parte hipossuficiente em 

juízo.

 É o relatório.

DECIDO.

 Com efeito, dispõe o art. 83 da Lei nº 9.099/1995:

Art. 83. Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, 

no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

§ 2º Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição 

de recurso.

 § 3º Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

Realmente, analisando os autos, verifico que houve omissão na sentença, 

devendo a mesma ser retificada, uma vez que não foram fixados 

honorários advocatícios ao advogado nomeado para exercer a defesa da 

parte hipossuficiente em juízo.

 ANTE O EXPOSTO, conheço e acolho os embargos de declaração para 

fixar os honorários advocatícios a serem custeados pelo Estado de Mato 

Grosso ao advogado nomeado para exercer a defesa da parte, no importe 

de 3 (três) URH.

Ficam inalterados os demais termos da sentença.

Intimem-se.

 Alto Taquari/MT, 22 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000001-73.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELLA SUELLEM SILVA PASSOS MORENO OAB - SP391359 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000001-73.2018.8.11.0092. REQUERENTE: MARIA CICERA DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Por meio de decisão proferida no Recurso Especial nº 

1.578.526-SP, afetado como representativo de controvérsia, foi 

determinada a SUSPENSÃO, em todo o território nacional, dos processos 

pendentes que versem sobre “validade da cobrança, em contratos 

bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do 

contrato e/ou avaliação do bem”. Assim, tendo em vista que o julgamento 

deste processo depende da análise das teses afetadas no Recurso 

Repetitivo, determino o seu SOBRESTAMENTO, até decisão da Corte 

Superior. Intimem-se. Alto Taquari/MT, 28 de maio de 2018. Fabio Alves 

Cardoso Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-80.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA FURTADO PRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010014-80.2016.8.11.0092. REQUERENTE: PAMELA FURTADO PRATES 

REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO 

DPVAT S/A Remetam-se os autos à Turma Recursal para julgamento do 

Recurso Inominado. ALTO TAQUARI, 28 de maio de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8010009-29.2014.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORDAO CARDOSO DOURADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010009-29.2014.8.11.0092. EXEQUENTE: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

EXECUTADO: JORDAO CARDOSO DOURADO I – Foi realizada pesquisa 

junto ao sistema RENAJUD, sendo inserida restrição de transferência em 

dois veículos encontrados em nome do executado, conforme extrato 

juntado em anexo. II – Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o resultado, sob pena de extinção. 

Alto Taquari/MT, 28 de maio de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010031-19.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NAZARE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010031-19.2016.8.11.0092. EXEQUENTE: MARIA NAZARE DE SOUZA 

EXECUTADO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA De acordo 

com o disposto no § 7º do art. 916 do CPC, a possibilidade de pagamento 

parcelado do débito não se aplica ao cumprimento de sentença, até 

porque, neste caso, já houve reconhecimento do crédito por decisão 

judicial. Assim, tendo em vista a discordância do credor, intime-se a parte 

executada para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o depósito integral do 

débito remanescente, sob pena de penhora. Efetivado o depósito, defiro 

desde já a expedição de Alvará para levantamento dos valores em favor 

da parte exequente. Alto Taquari/MT, 28 de maio de 2018. Fabio Alves 

Cardoso Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010167-16.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERNANDES MADUREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANAISA DE SOUZA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

8010167-16.2016.8.11.0092. EXEQUENTE: SEBASTIAO FERNANDES 

MADUREIRA EXECUTADO: ANAISA DE SOUZA PEREIRA Dispensado o 

relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Aluguéis cumulada com 

Despejo por falta de pagamento movida por Sebastião Fernandes 

Madureira em face de Anaisa de Souza Pereira. Inicialmente, as partes 

entabularam acordo, porém, em razão do não cumprimento das obrigações 

pela executada foi expedido mandado de despejo. O mandado foi 

cumprido no início do mês de dezembro de 2016, sendo o exequente 

reintegrado na posse do imóvel, bem como ficado como fiel depositário 

dos móveis e utensílios do lar deixados pela executada. Foi efetuada a 

avaliação dos bens. A executada foi intimada e não se manifestou. Aliás, 

desde o início do processo, ou seja, há quase dois anos, a executada não 

apresentou qualquer manifestação nos autos. Foi deferida a adjudicação 

dos bens em favor do exequente. O exequente compareceu nos autos 

informando que irá se mudar para a Comarca de Tapurah, solicitando 

orientação de como proceder com relação aos bens que estão na 

residência deste, na condição depositário. Pois bem, diante do total 

desinteresse da executada pelos seus bens que permaneceram na 

residência em que morava como inquilina, e dos prejuízos causados ao 

exequente com os aluguéis não pagos, além da manutenção e depósito 

dos móveis, somada à atualização do débito e depreciação da coisa 

constrita, entendo razoável e proporcional equiparar o valor do débito com 

o valor dos bens adjudicados, ficando, por consequência, extinta a 

execução pelo pagamento, sem necessidade de complementação de 

diferença de valor por parte do exequente. Ora, não cabe ao Estado nem 

ao particular (credor) assumir a responsabilidade e os gastos com o 

depósito de bens de pessoa que aluga um imóvel, reside por quase um 

ano sem pagar um centavo de aluguel, depois abandona seus móveis e 

deixa de manifestar-se nos autos. Um verdadeiro absurdo. ANTE O 

EXPOSTO, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no art. 924, 

inciso III, do CPC. Expeça-se Auto de Adjudicação, conforme já 

determinado anteriormente. Após a assinatura, expeça-se Mandado de 

Entrega dos bens ao exequente. Sem custas nem honorários. Certificado 

o trânsito em julgado, arquivem-se. Alto Taquari/MT, 28 de maio de 2018. 

Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010036-07.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Numero do Processo: 

8010036-07.2017.8.11.0092 EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Execução em face da Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso, na qual o exequente alega ser credor do valor de R$ 25.876,32 

(vinte e cinco mil oitocentos e setenta e seis reais trinta e dois centavos), 

a título de honorários advocatícios no exercício da advocacia dativa. 2. 

Citado, o executado quedou inerte, deixando escoar o lapso temporal para 

opor embargos. É o relato do essencial. Fundamento e decido. 3. Este 

processo executivo foi ajuizado para cobrar honorários advocatícios em 

que o exequente, advogado, desempenhou no exercício da advocacia 

dativa nesta unidade judiciária. 4. A Fazenda Pública, mesmo citada, nada 

manifestou, de modo que resta-nos, doravante, homologar o cálculo e 

requisitar o pagamento. 5. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pelo exequente na petição inicial para fixar o valor do 

crédito executado em R$ 25.876,32 (vinte e cinco mil oitocentos e setenta 

e seis reais trinta e dois centavos), importe esse a vigorar a partir da data 

da propositura da demanda e atualizado pela TR mais juros de mora de 

0,5% (meio por cento) ao mês até a data do efetivo pagamento. 6. 

EXPEÇA-SE ofício requisitando o pagamento ao Excelentíssimo Presidente 

do Egrégio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em favor da 

exequente, por meio de RPV, tendo em vista tratar-se de quantia inferior a 

60 (sessenta) salários mínimos. 7. AGUARDE-SE em arquivo provisório até 

a quitação da obrigação. 8. Após, ARQUIVE-SE, com as anotações, 

providências e baixas de estilo. 9. P.R.I. 10. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Alto Taquari, 29 de setembro de 2017. Pierro de Faria Mendes 

Juiz de Direito

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria nº 023/2018-DF O Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José de 

Almeida Costa Filho, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de 

Araputanga, Estado de Mato Grosso, no uso de sua competência legal, 

CONSIDERANDO a recomendação contida no Expediente n. 

0048829-05.2018.811.0000, datada de 29 de maio de 2018, pedido de 

suspensão dos prazos processuais, exarada pelo Excelentíssimo 

Desembargador Rui Ramos Ribeiro – Presidente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso; CONSIDERANDO o ofício da 7ª 
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Subseção da OAB/MT- Mirassol D´Oeste-MT – na qual solicita a 

suspensão dos prazos processuais e audiências na Comarca de 

Araputanga, em virtude da escassez de combustível; RESOLVE: I - 

SUSPENDER os prazos processuais que tenham início no dia 29/05/2018 e 

termina no dia 30/05/2018, no âmbito desta Comarca, mantendo o regular 

expediente forense. II - Remeta-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça, à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Gross, à 

7ª Seção da OAB e afixe no átrio do Fórum. Publique, registre-se e 

cumpra-se. Araputanga /MT, 29 de maio de 2018. Renato José de almeida 

Costa Filho Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76455 Nr: 2188-73.2017.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS - 

34607, Volnei Copetti - OAB:RS - 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 6308 Nr: 2376-28.2001.811.0038

 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: Frigorifico Araputanga S/A, José Almiro Bihl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Antonio Carvalho Prestes, Trescinco 

Distribuidora de Automóveis Ltda, Astra Prestadora de Serviços. em Geral 

S/C Ltda, Care Comercio e Serviços Ltda, Transportadora Waldemar Ltda, 

London Clip Industria de Embalagem Ltda, Banco Itau S/A, Plasmel Indústria 

e Comercio de Plasticos Ltda, Top Line Transp. Rodoviário Ltda, 

Distribuidora de Carnes e Deriv. São Luiz Ltda, Marinho e Moraes Ltda, 

Bigolin Rolamentos e Retentores Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Gomes dos Santos - 

OAB:10366/MT, Fabio Sivirero Botelho da Silva - OAB:5929/MT, 

Flavio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT, Glauco de Góes Guitti - OAB:10.320-B/MT

 Tendo em vista o substabelecimento de fl. 1947, procedo novamente a 

intimação da parte executada (Frigorífico Araputanga S.A e outro) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas 

processuais, conforme calculo da contadoria judicial datado de 25/4/2018

Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 6725 Nr: 22-93.2002.811.0038

 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: ford Leasing S/A - Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorifico Araputanga S/A, José Almiro Bihl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - OAB:MT 

8530-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:MT - 020732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:MT 8530-A, Rogério Pinheiro Crepaldi - OAB:6616/MT

 Certifico que o(s) douto(s) advogado(s) da parte autora, devedora das 

custas, devidamente intimado(s), via DJE 10248, publicado no dia 

4/5/2018, deixou transcorrer o prazo sem comprovar nos autos o 

adimplemento das custas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51678 Nr: 1563-15.2012.811.0038

 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: Laurides Madalena dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 

para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do 

CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação 

continuada objeto da lide de PENSÃO POR MORTE em favor de LAURIDES 

MADALENA DOS SANTOS GARCIA, DEFERIR a ANTECIPAÇÃO dos efeitos 

da TUTELA e DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS implante-o no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da 

intimação da sentença e pague o correspondente ao previsto em lei, ou 

seja, "(...) valor mensal da pensão por morte será de cem por cento do 

valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria 

direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu 

falecimento(...) bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, 

corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – Lei n. 8.213/91, art. 74, II – , bem como os honorários 

advocatícios – NCPC, art. 85, caput - fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos 

termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97683 Nr: 362-75.2018.811.0038

 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: MARTINS GONÇALVES E MARTINS TOLEDO LTDA, 

Silvana Augusta Martins Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:MT/19102/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

Processo n. 362-75.2018.811.0038

Código: 97683

Com fulcro no respeitável despacho designo a audiência conciliatória para 

a data de 05 de julho de 2018, às 13h30min, recomendando que secretaria 

providencie as diligências necessárias.

 Araputanga/MT, 24 de maio de 2018.

Johannes Miranda Meira

Conciliador

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-87.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)
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OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO MARCONI (REQUERIDO)

 

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: 1000136-87.2017.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 11.130,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]; 

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: 09h00, 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, 27 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-22.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO ALVES ANDREZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITAL MOTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO)

 

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: 1000011-22.2017.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 10.936,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: REQUERENTE: DIVINO ALVES ANDREZA 

REQUERIDO: VITAL MOTOS LTDA - ME FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE, acima qualificada(o, s), para comparecer(em) à audiência 

de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o Tipo: Instrução e Julgamento, Data: 

20/06/2018 Hora: 10:00, 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, 27 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-22.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO ALVES ANDREZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITAL MOTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO)

 

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: 1000011-22.2017.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 10.936,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: REQUERENTE: DIVINO ALVES ANDREZA 

REQUERIDO: VITAL MOTOS LTDA - ME FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE, acima qualificada(o, s), para comparecer(em) à audiência 

de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o Tipo: Instrução e Julgamento, Data: 

20/06/2018 Hora: 10:00, 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, 27 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-52.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE 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: 1000009-52.2017.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

REQUERENTE: ADILSON DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima 

qualificada(o, s), para comparecer(em) à audiência de INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para o Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e 
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Julgamento Data: 20/06/2018 Hora: 11h00, 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 , 27 de maio de 2018. MARIO 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-52.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE 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: 1000009-52.2017.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

REQUERENTE: ADILSON DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A 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: 11h00, 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 , 27 de maio de 2018. MARIO 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-10.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO MOREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA RAMOS OAB - MT21938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

 

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: 

1000070-10.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 5.383,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

REQUERENTE: RENATO MOREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: OI S.A 

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: 13h00, 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 , 27 de maio de 2018. MARIO 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-10.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO MOREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA RAMOS OAB - MT21938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

 

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: 

1000070-10.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 5.383,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

REQUERENTE: RENATO MOREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: OI S.A 

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: 13h00, 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 , 27 de maio de 2018. MARIO 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-59.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSON BATISTA DOS PRAZERES (REQUERENTE)
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MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000209-59.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, VANILSON BATISTA DOS PRAZERES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA - NCPC, art. 300 e ss. 

-, em desfavor dos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

ARAPUTANGA-MT, em que a parte autora/requerente, entre pedidos 

outros e diante do não cumprimento/atendimento da decisão pela adversa, 

requereu o bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas 

de direito público interno, o que já foi realizado e o valor integral informado 

para o tratamento/procedimento - R$. 500,00 (quinhentos reais) - já está 

disponível para a expedição do(s) alvará(s( judicial(is) de levantamento de 

acordo com a necessidade do(a) paciente, quem deve apresentar o 

necessário e requerer em prosseguimento. A parte que apresentar esse 

tipo de pedido deve juntar o orçamento especificado ou, se possível, 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 judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como 

os dados pessoais e bancários necessários à expedição do alvará de 

levantamento, pois a constrição se dá através do sistema BACENJUD, com 

posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário e a 

liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – 

CNGC, art. 1.319, § 2º -, pois necessários para autorizar o futuro 

levantamento. Isso posto, DETERMINO que certifique sobre o decurso dos 

prazos em relação à decisão anterior e intime a parte requerente para 

ciência e providências, pois o valor disponível será disponibilizado quando 

da apresentação dessa documentação, podendo o Gestor Judiciário, em 

caso de inércia das requeridas, oficiar ao local indicado de 

tratamento/procedimento para que apresente a nota fiscal, indique o dia 

em que o paciente será atendido e confirme os dados bancários 

necessários para a expedição do alvará. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 7 de maio de 2018 - 14:57:38. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-59.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSON BATISTA DOS PRAZERES (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000209-59.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, VANILSON BATISTA DOS PRAZERES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA - NCPC, art. 300 e ss. 

-, em desfavor dos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

ARAPUTANGA-MT, em que a parte autora/requerente, entre pedidos 

outros e diante do não cumprimento/atendimento da decisão pela adversa, 

requereu o bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas 

de direito público interno, o que já foi realizado e o valor integral informado 

para o tratamento/procedimento - R$. 500,00 (quinhentos reais) - já está 

disponível para a expedição do(s) alvará(s( judicial(is) de levantamento de 

acordo com a necessidade do(a) paciente, quem deve apresentar o 

necessário e requerer em prosseguimento. A parte que apresentar esse 

tipo de pedido deve juntar o orçamento especificado ou, se possível, 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 judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como 

os dados pessoais e bancários necessários à expedição do alvará de 

levantamento, pois a constrição se dá através do sistema BACENJUD, com 

posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário e a 

liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – 

CNGC, art. 1.319, § 2º -, pois necessários para autorizar o futuro 

levantamento. Isso posto, DETERMINO que certifique sobre o decurso dos 

prazos em relação à decisão anterior e intime a parte requerente para 

ciência e providências, pois o valor disponível será disponibilizado quando 

da apresentação dessa documentação, podendo o Gestor Judiciário, em 

caso de inércia das requeridas, oficiar ao local indicado de 

tratamento/procedimento para que apresente a nota fiscal, indique o dia 

em que o paciente será atendido e confirme os dados bancários 

necessários para a expedição do alvará. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 7 de maio de 2018 - 14:57:38. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-59.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSON BATISTA DOS PRAZERES (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000209-59.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, VANILSON BATISTA DOS PRAZERES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA - NCPC, art. 300 e ss. 

-, em desfavor dos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

ARAPUTANGA-MT, em que a parte autora/requerente, entre pedidos 

outros e diante do não cumprimento/atendimento da decisão pela adversa, 

requereu o bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas 

de direito público interno, o que já foi realizado e o valor integral informado 

para o tratamento/procedimento - R$. 500,00 (quinhentos reais) - já está 

disponível para a expedição do(s) alvará(s( judicial(is) de levantamento de 

acordo com a necessidade do(a) paciente, quem deve apresentar o 

necessário e requerer em prosseguimento. A parte que apresentar esse 

tipo de pedido deve juntar o orçamento especificado ou, se possível, 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 judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como 

os dados pessoais e bancários necessários à expedição do alvará de 

levantamento, pois a constrição se dá através do sistema BACENJUD, com 

posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário e a 

liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – 

CNGC, art. 1.319, § 2º -, pois necessários para autorizar o futuro 

levantamento. Isso posto, DETERMINO que certifique sobre o decurso dos 

prazos em relação à decisão anterior e intime a parte requerente para 

ciência e providências, pois o valor disponível será disponibilizado quando 

da apresentação dessa documentação, podendo o Gestor Judiciário, em 

caso de inércia das requeridas, oficiar ao local indicado de 

tratamento/procedimento para que apresente a nota fiscal, indique o dia 

em que o paciente será atendido e confirme os dados bancários 

necessários para a expedição do alvará. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 7 de maio de 2018 - 14:57:38. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-88.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VANDEIR GRUGEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000317-88.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, VANDEIR GRUGEL DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC, ajuizada por VANDEIR GRUGEL DOS SANTOS em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, em que 

requer o fornecimento de medicamentos. É o necessário. Decido. A parte 

reclamante afirma ser portador de ESQUIZOFRENIA, EPILEPSIA e 

ENXAQUECA e necessita fazer uso dos medicamentos ESCITALOPRAM 

10 mg; QUITIAPINA 50 mg; CARBAMAZEPINA 200 mg; e ALPRAZOLAM 02 

mg,. A peça inicial veio, acompanhada de diversos documentos médicos 

que demonstram o suso narrado. Existindo preliminares, passo a análise. 

Inicialmente afasto a preliminar de suspensão do processo em razão da 

afetação de em sede de recurso repetitivo, haja vista que o mérito do 

Recurso Especial n.º 1.657.156-RJ foi julgado em 25/04/2018, 

disponibilizado no DJE em 3/5/2018, razão pela qual não mais subsiste a 

suspensão das ações, nos moldes do art. 1.040, III do CPC. As requeridas 

alegaram preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, as quais não 

merecem prosperar, haja vista que o direito à saúde está inserido entre os 

direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. 

Ante a legitimidade das partes, julgo improcedente a preliminar suscitada 

pelas requeridas. 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 e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, por suficientes para o julgamento 

da causa os esclarecimentos já constantes dos autos – Lei n. 12.153/09, 

art. 16, § 2º -, passo a analisar o mérito. As ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja aquela é organizada e financiada 

com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes que asseguram 

aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos 

indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, 

dos Estados e Municípios. Em consideração aos princípios constitucionais 

e ponderando os valores envolvidos na demanda, é certo que deve 

prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, 

princípio fundamental - art. 1º, III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder 

Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a 

tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade 

da pessoa humana. A parte autora afirma que necessita dos 

medicamentos, contudo, não tem condições financeiras de arcar com tal 

despesa, o que vem comprometendo seu tratamento, e a peça inicial veio 

acompanhada de diversos documentos médicos que demonstram o suso 

narrado. O processo foi enviado ao Núcleo de Apoio Técnico-NAT, cuja 

conclusão foi de que: que a patologia em questão requer prioridade e 

necessário o início imediato do tratamento, bem como informou que: 

QUETIAPINA é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, sendo seu 

fornecimento feito pelo gestor estadual; CARBAMAZEPINA é 

disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, sendo seu fornecimento feito 

pelo gestor estadual; ESCITALOPRAM e ALPRAZOLAN não são 

fornecidos pelo Sistema Único de Saúde; (id. 10494253). Foi deferida 

liminar para entrega dos medicamentos (id. 10728830). Sendo assim, em 

analise aos documentos anexados aos autos, entendo que razão assiste 

a parte requerente, vejamos. A Constituição Federal garante a todos os 

cidadãos uma existência digna e eleva a saúde a condição de direito 

fundamental do homem, portanto, direito inquestionável. No caso em 

apreço, o que se pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do 

Estado em fornecer os medicamentos necessários de modo a garantir à 

paciente a sobrevida e uma melhor qualidade desta. Cumpre asseverar 

que o Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo cidadão o direito 

fundamental à saúde, devendo as reclamadas, portanto, prover os meios 

necessários para fornecer o pleiteado pela parte autora, de acordo com a 

prescrição medica. Por fim, esclareço que o não atendimento do decisum 

poderá ensejar providências necessárias outras, entre as quais o 

bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito 

público interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias 

que costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: 

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente 

público descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à 

autora, cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo 

nosocômio particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de 

valores em conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, 

inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO –NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

para: - CONFIRMAR A LIMINAR deferida em exame sumário (id. 10728830); 

- DETERMINAR que as reclamadas, solidariamente, entreguem os 

medicamentos necessários à reclamante sendo: QUETIAPINA 50 mg e 

CARBAMAZEPINA 200 mg, no prazo de 10 (dez) dias corridos da 

intimação, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro de valores ou 

qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento do direito – 

NCPC, art. 301 -, devendo a parte que apresentar este tipo de pedido 

juntar o orçamento especificado ou, se possível, 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 

judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 

constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 

1.319, § 2º. Outrossim, diante do julgamento do RE 1.657.156–RJ 

(2017/0025629-7) afetado ao tema n. 106, igualmente defiro o referente ao 

pedido dos medicamentos ESCITALOPRAM 10 mg e ALPRAZOLAN 02 mg, 

desde que o médico que atende a parte informe a impossibilidade de 

utilização dos fornecidos alternativamente pelo SUS, também sob pena de 

bloqueio de ativos/sequestro de valores, nos termos mencionados acima. 

Ademais, esclareço que, quando for obrigação de prestação continuada, 

a parte beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou relatório 

médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa 

renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c 

Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não 

sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _________________________________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 
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9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 15 de maio de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-88.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VANDEIR GRUGEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000317-88.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, VANDEIR GRUGEL DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC, ajuizada por VANDEIR GRUGEL DOS SANTOS em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, em que 

requer o fornecimento de medicamentos. É o necessário. Decido. A parte 

reclamante afirma ser portador de ESQUIZOFRENIA, EPILEPSIA e 

ENXAQUECA e necessita fazer uso dos medicamentos ESCITALOPRAM 

10 mg; QUITIAPINA 50 mg; CARBAMAZEPINA 200 mg; e ALPRAZOLAM 02 

mg,. A peça inicial veio, acompanhada de diversos documentos médicos 

que demonstram o suso narrado. Existindo preliminares, passo a análise. 

Inicialmente afasto a preliminar de suspensão do processo em razão da 

afetação de em sede de recurso repetitivo, haja vista que o mérito do 

Recurso Especial n.º 1.657.156-RJ foi julgado em 25/04/2018, 

disponibilizado no DJE em 3/5/2018, razão pela qual não mais subsiste a 

suspensão das ações, nos moldes do art. 1.040, III do CPC. As requeridas 

alegaram preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, as quais não 

merecem prosperar, haja vista que o direito à saúde está inserido entre os 

direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. 

Ante a legitimidade das partes, julgo improcedente a preliminar suscitada 

pelas requeridas. 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 e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, por suficientes para o julgamento 

da causa os esclarecimentos já constantes dos autos – Lei n. 12.153/09, 

art. 16, § 2º -, passo a analisar o mérito. As ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja aquela é organizada e financiada 

com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes que asseguram 

aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos 

indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, 

dos Estados e Municípios. Em consideração aos princípios constitucionais 

e ponderando os valores envolvidos na demanda, é certo que deve 

prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, 

princípio fundamental - art. 1º, III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder 

Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a 

tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade 

da pessoa humana. A parte autora afirma que necessita dos 

medicamentos, contudo, não tem condições financeiras de arcar com tal 

despesa, o que vem comprometendo seu tratamento, e a peça inicial veio 

acompanhada de diversos documentos médicos que demonstram o suso 

narrado. O processo foi enviado ao Núcleo de Apoio Técnico-NAT, cuja 

conclusão foi de que: que a patologia em questão requer prioridade e 

necessário o início imediato do tratamento, bem como informou que: 

QUETIAPINA é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, sendo seu 

fornecimento feito pelo gestor estadual; CARBAMAZEPINA é 

disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, sendo seu fornecimento feito 

pelo gestor estadual; ESCITALOPRAM e ALPRAZOLAN não são 

fornecidos pelo Sistema Único de Saúde; (id. 10494253). Foi deferida 

liminar para entrega dos medicamentos (id. 10728830). Sendo assim, em 

analise aos documentos anexados aos autos, entendo que razão assiste 

a parte requerente, vejamos. A Constituição Federal garante a todos os 

cidadãos uma existência digna e eleva a saúde a condição de direito 

fundamental do homem, portanto, direito inquestionável. No caso em 

apreço, o que se pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do 

Estado em fornecer os medicamentos necessários de modo a garantir à 

paciente a sobrevida e uma melhor qualidade desta. Cumpre asseverar 

que o Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo cidadão o direito 

fundamental à saúde, devendo as reclamadas, portanto, prover os meios 

necessários para fornecer o pleiteado pela parte autora, de acordo com a 

prescrição medica. Por fim, esclareço que o não atendimento do decisum 

poderá ensejar providências necessárias outras, entre as quais o 

bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito 

público interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias 

que costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: 

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente 

público descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à 

autora, cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo 

nosocômio particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de 

valores em conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, 

inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO –NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

para: - CONFIRMAR A LIMINAR deferida em exame sumário (id. 10728830); 

- DETERMINAR que as reclamadas, solidariamente, entreguem os 

medicamentos necessários à reclamante sendo: QUETIAPINA 50 mg e 

CARBAMAZEPINA 200 mg, no prazo de 10 (dez) dias corridos da 

intimação, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro de valores ou 

qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento do direito – 

NCPC, art. 301 -, devendo a parte que apresentar este tipo de pedido 

juntar o orçamento especificado ou, se possível, 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 

judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 

constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 

1.319, § 2º. Outrossim, diante do julgamento do RE 1.657.156–RJ 

(2017/0025629-7) afetado ao tema n. 106, igualmente defiro o referente ao 

pedido dos medicamentos ESCITALOPRAM 10 mg e ALPRAZOLAN 02 mg, 

desde que o médico que atende a parte informe a impossibilidade de 

utilização dos fornecidos alternativamente pelo SUS, também sob pena de 

bloqueio de ativos/sequestro de valores, nos termos mencionados acima. 

Ademais, esclareço que, quando for obrigação de prestação continuada, 

a parte beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou relatório 

médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa 

renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c 

Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não 

sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 
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na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _________________________________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 15 de maio de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-88.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VANDEIR GRUGEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000317-88.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, VANDEIR GRUGEL DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC, ajuizada por VANDEIR GRUGEL DOS SANTOS em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, em que 

requer o fornecimento de medicamentos. É o necessário. Decido. A parte 

reclamante afirma ser portador de ESQUIZOFRENIA, EPILEPSIA e 

ENXAQUECA e necessita fazer uso dos medicamentos ESCITALOPRAM 

10 mg; QUITIAPINA 50 mg; CARBAMAZEPINA 200 mg; e ALPRAZOLAM 02 

mg,. A peça inicial veio, acompanhada de diversos documentos médicos 

que demonstram o suso narrado. Existindo preliminares, passo a análise. 

Inicialmente afasto a preliminar de suspensão do processo em razão da 

afetação de em sede de recurso repetitivo, haja vista que o mérito do 

Recurso Especial n.º 1.657.156-RJ foi julgado em 25/04/2018, 

disponibilizado no DJE em 3/5/2018, razão pela qual não mais subsiste a 

suspensão das ações, nos moldes do art. 1.040, III do CPC. As requeridas 

alegaram preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, as quais não 

merecem prosperar, haja vista que o direito à saúde está inserido entre os 

direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. 

Ante a legitimidade das partes, julgo improcedente a preliminar suscitada 

pelas requeridas. 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 e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, por suficientes para o julgamento 

da causa os esclarecimentos já constantes dos autos – Lei n. 12.153/09, 

art. 16, § 2º -, passo a analisar o mérito. As ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja aquela é organizada e financiada 

com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes que asseguram 

aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos 

indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, 

dos Estados e Municípios. Em consideração aos princípios constitucionais 

e ponderando os valores envolvidos na demanda, é certo que deve 

prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, 

princípio fundamental - art. 1º, III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder 

Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a 

tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade 

da pessoa humana. A parte autora afirma que necessita dos 

medicamentos, contudo, não tem condições financeiras de arcar com tal 

despesa, o que vem comprometendo seu tratamento, e a peça inicial veio 

acompanhada de diversos documentos médicos que demonstram o suso 

narrado. O processo foi enviado ao Núcleo de Apoio Técnico-NAT, cuja 

conclusão foi de que: que a patologia em questão requer prioridade e 

necessário o início imediato do tratamento, bem como informou que: 

QUETIAPINA é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, sendo seu 

fornecimento feito pelo gestor estadual; CARBAMAZEPINA é 

disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, sendo seu fornecimento feito 

pelo gestor estadual; ESCITALOPRAM e ALPRAZOLAN não são 

fornecidos pelo Sistema Único de Saúde; (id. 10494253). Foi deferida 

liminar para entrega dos medicamentos (id. 10728830). Sendo assim, em 

analise aos documentos anexados aos autos, entendo que razão assiste 

a parte requerente, vejamos. A Constituição Federal garante a todos os 

cidadãos uma existência digna e eleva a saúde a condição de direito 

fundamental do homem, portanto, direito inquestionável. No caso em 

apreço, o que se pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do 

Estado em fornecer os medicamentos necessários de modo a garantir à 

paciente a sobrevida e uma melhor qualidade desta. Cumpre asseverar 

que o Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo cidadão o direito 

fundamental à saúde, devendo as reclamadas, portanto, prover os meios 

necessários para fornecer o pleiteado pela parte autora, de acordo com a 

prescrição medica. Por fim, esclareço que o não atendimento do decisum 

poderá ensejar providências necessárias outras, entre as quais o 

bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito 

público interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias 

que costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: 

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente 

público descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à 

autora, cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo 

nosocômio particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de 

valores em conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, 

inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO –NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

para: - CONFIRMAR A LIMINAR deferida em exame sumário (id. 10728830); 

- DETERMINAR que as reclamadas, solidariamente, entreguem os 

medicamentos necessários à reclamante sendo: QUETIAPINA 50 mg e 

CARBAMAZEPINA 200 mg, no prazo de 10 (dez) dias corridos da 

intimação, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro de valores ou 

qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento do direito – 

NCPC, art. 301 -, devendo a parte que apresentar este tipo de pedido 

juntar o orçamento especificado ou, se possível, 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 

judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 

constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 
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1.319, § 2º. Outrossim, diante do julgamento do RE 1.657.156–RJ 

(2017/0025629-7) afetado ao tema n. 106, igualmente defiro o referente ao 

pedido dos medicamentos ESCITALOPRAM 10 mg e ALPRAZOLAN 02 mg, 

desde que o médico que atende a parte informe a impossibilidade de 

utilização dos fornecidos alternativamente pelo SUS, também sob pena de 

bloqueio de ativos/sequestro de valores, nos termos mencionados acima. 

Ademais, esclareço que, quando for obrigação de prestação continuada, 

a parte beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou relatório 

médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa 

renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c 

Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não 

sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _________________________________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 15 de maio de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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JOSMAR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000155-93.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JOSMAR ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes JOSMAR ALVES 

DE SOUZA e BANCO BRADESCO S.A., em que, no decorrer do 

procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora 

e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada, em que pese manifestação da parte credora/exequente 

pugnando pela exigência da multa/sanção – Id. Num. 13259662. É o 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. O 

fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento 

do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto com resolução do 

mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. A parte 

credora/exequente pugna por valor que afirma remanescente e 

decorrente da multa/sanção de 10% (dez por cento) – R$. 672,55 

(seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) -, 

contudo não ocorreu a análise do pedido de cumprimento de sentença, a 

determinação de intimação da parte devedora/executada para 

pagamento/adimplemento ou certidão neste sentido, limitando-se em, 

aparentemente, republicar o projeto de sentença homologado – Id. Num. 

12889928. Ademais, segundo o decisum homologado, apenas quando 

ocorre “o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§”, não havendo 

algo expresso desta cientificação para adimplemento/pagamento. Portanto, 

a conclusão é de que ocorreu de forma espontânea e dentro do prazo 

legal de 15 (quinze) dias, o qual sequer teve início. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário - R$ 6.746,66 (seis mil e setecentos e quarenta e seis 

reais e sessenta e seis centavos) -, quem deverá ser cientificado, através 

de qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou 

a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 21 de maio de 2018 - 08:56:52. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-93.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMAR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000155-93.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JOSMAR ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 
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Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes JOSMAR ALVES 

DE SOUZA e BANCO BRADESCO S.A., em que, no decorrer do 

procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora 

e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada, em que pese manifestação da parte credora/exequente 

pugnando pela exigência da multa/sanção – Id. Num. 13259662. É o 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. O 

fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento 

do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto com resolução do 

mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. A parte 

credora/exequente pugna por valor que afirma remanescente e 

decorrente da multa/sanção de 10% (dez por cento) – R$. 672,55 

(seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) -, 

contudo não ocorreu a análise do pedido de cumprimento de sentença, a 

determinação de intimação da parte devedora/executada para 

pagamento/adimplemento ou certidão neste sentido, limitando-se em, 

aparentemente, republicar o projeto de sentença homologado – Id. Num. 

12889928. Ademais, segundo o decisum homologado, apenas quando 

ocorre “o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§”, não havendo 

algo expresso desta cientificação para adimplemento/pagamento. Portanto, 

a conclusão é de que ocorreu de forma espontânea e dentro do prazo 

legal de 15 (quinze) dias, o qual sequer teve início. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário - R$ 6.746,66 (seis mil e setecentos e quarenta e seis 

reais e sessenta e seis centavos) -, quem deverá ser cientificado, através 

de qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou 

a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 21 de maio de 2018 - 08:56:52. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-62.2017.8.11.0038
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MARLY TIAGO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000170-62.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, MARLY TIAGO DA SILVA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC, ajuizada pelo MARLY TIAGO DA SILVA, em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICIPIO DE ARAPUTANGA-MT. É o 

necessário. Decido. A parte requerente afirma ser portadora de Doença 

de Crohn, doença inflamatória séria do trato gastrointestinal, razão pela 

qual necessita fazer o uso dos medicamentos MESALAZINA cp. 800mg e 

AZATRIOPRINA (imuram) cp. 50mg, para não agravar seu estado de 

saúde. Relata ainda que procurou diversas vezes à Secretaria Municipal 

de Saúde em busca de obter os medicamentos, contudo não logrou êxito, 

o que faz necessário o ajuizamento da ação As Reclamadas foram 

citadas para contestar a presente ação, deixando o ESTADO DE MATO 

GROSSO transcorrer in albis o prazo, manifestando-se intempestivamente, 

conforme certidão acostada aos autos (id. 12415793), motivo pelo qual 

requereu a parte reclamante o reconhecimento da revelia, julgamento 

imediato da lide e a procedência dos pedidos. Sobre o tema disciplina o 

NCPC em seu artigo 355: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: (…). II – o réu for 

revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de 

prova, na forma do art. 349.”. Nada obstante, o efeito material da revelia 

não pode ser aplicado à Fazenda Pública. É que sendo indisponível o 

direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere 

presunção de que os fatos alegados pela Autora são verdadeiros, 

isentando-o de produzir provas a este respeito. Contudo, a petição inicial 

vem prestigiada por adequada prova documental, tendo a parte autora 

comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu direito. Pelo que 

decreto à revelia da reclamada ESTADO DE MATO GROSSO s, com fulcro 

no artigo 344 do novo Código de Processo Civil. O direito à saúde está 

inserido entre os direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei 

n. 8080/90, art. 2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao 

Estado e ao Município providências no sentido de cumprir fielmente o que 

foi imposto, sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – 

CRFB/88, art. 196 -, enquanto que o artigo 23, II, atribui competência 

comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da 

saúde e assistência pública. Ante a legitimidade das partes, julgo 

improcedente a preliminar suscitada pela requerida MUNICIPIO DE 

ARAPUTANGA-MT, e passo a analisar o mérito. 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 e permitindo a hipótese o julgamento imediato da 

lide, por suficientes para o julgamento da causa os esclarecimentos já 

constantes dos autos – Lei n. 12.153/09, art. 16, § 2º -, passo a analisar o 

mérito. A competência para legislar concorrentemente sobre previdência 

social, proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito 

Federal – CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para 

prestar serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, 

VII. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, 

art. 198 -, cuja aquela é organizada e financiada com recursos do 

orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados 

o fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento 

de sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. 

Em consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma que necessita dos medicamentos, contudo, não tem 

condições financeiras de arcar com tal despesa, o que vem 

comprometendo seu tratamento, e a peça inicial veio acompanhada de 

diversos documentos médicos que demonstram o suso narrado. O 

processo foi enviado ao Núcleo de Apoio Técnico-NAT, cuja conclusão foi 

de que: os medicamentos solicitados são atendidos pelo Sistema Único de 

Saúde através de seus Componentes Especializados da Assistência 
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Farmacêutica e seu fornecimento é de responsabilidade do gestor 

estadual. A liminar foi DEFERIDA (id. 10226839). Sendo assim, em analise 

aos documentos anexados aos autos, entendo que razão assiste a parte 

requerente, vejamos. A Constituição Federal garante a todos os cidadãos 

uma existência digna e eleva a saúde a condição de direito fundamental do 

homem, portanto, direito inquestionável. No caso em apreço, o que se 

pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do Estado em fornecer 

os medicamentos necessários de modo a garantir à paciente a sobrevida 

e uma melhor qualidade desta. Assim, considerando os relatórios médicos 

sustentando a importância dos respectivos medicamentos para 

preservação da vida e saúde da autora, e ainda por restaram 

contemplados pelos SUS, apresenta-se inconcebível a negativa 

administrativa das reclamadas em fornece-lo. Cumpre asseverar que o 

Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo cidadão o direito 

fundamental à saúde, devendo as reclamadas, portanto, prover os meios 

necessários para fornecer o pleiteado pela parte autora, de acordo com a 

prescrição medica. Por fim, esclareço que o não atendimento do decisum 

poderá ensejar providências necessárias outras, entre as quais o 

bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito 

público interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias 

que costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: 

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente 

público descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à 

autora, cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo 

nosocômio particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de 

valores em conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, 

inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado para: - DECRETAR A REVELIA DA REQUERIDA ESTADO 

DE MATO GROSSO, nos termos do artigo 344 do NCPC; - CONFIRMAR A 

LIMINAR deferida em exame sumário (id. 10226839); - DETERMINAR que 

as reclamadas, solidariamente, forneçam o medicamento necessário à 

reclamante da forma constante na exordial e documentos médicos 

juntados – MESALAZINA cp. 800mg e AZATRIOPRINA (imuram) cp. 50mg, 

enquanto durar o tratamento, seja na rede pública ou, na 

falta/impossibilidade de realização nessa, particular, no prazo de 30 

(trinta) dias corridos da intimação, sob pena de bloqueio de 

ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea para o 

atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a parte que 

apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado ou, se 

possível, 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 judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, 

assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – 

SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for 

obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária deverá 

apresentar nova receita médica ou relatório médico periodicamente, 

fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa renovação/atualização ou 

prazo outro esclarecido/indicado por profissional médico como necessário 

à revisão do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob 

pena de perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação 

especial, não haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, 

art. 11. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, 

prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, 

Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se 

a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO 

– CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As 

Requisições de Pequeno Valor e os precatórios deverão ser 

encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins de pagamento. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de Processo Civil – art. 

475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido 

no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, 

sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 

1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juíz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 22 de maio de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-62.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

MARLY TIAGO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000170-62.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, MARLY TIAGO DA SILVA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC, ajuizada pelo MARLY TIAGO DA SILVA, em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICIPIO DE ARAPUTANGA-MT. É o 

necessário. Decido. A parte requerente afirma ser portadora de Doença 

de Crohn, doença inflamatória séria do trato gastrointestinal, razão pela 

qual necessita fazer o uso dos medicamentos MESALAZINA cp. 800mg e 

AZATRIOPRINA (imuram) cp. 50mg, para não agravar seu estado de 

saúde. Relata ainda que procurou diversas vezes à Secretaria Municipal 

de Saúde em busca de obter os medicamentos, contudo não logrou êxito, 

o que faz necessário o ajuizamento da ação As Reclamadas foram 

citadas para contestar a presente ação, deixando o ESTADO DE MATO 

GROSSO transcorrer in albis o prazo, manifestando-se intempestivamente, 

conforme certidão acostada aos autos (id. 12415793), motivo pelo qual 

requereu a parte reclamante o reconhecimento da revelia, julgamento 

imediato da lide e a procedência dos pedidos. Sobre o tema disciplina o 

NCPC em seu artigo 355: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: (…). II – o réu for 

revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de 

prova, na forma do art. 349.”. Nada obstante, o efeito material da revelia 

não pode ser aplicado à Fazenda Pública. É que sendo indisponível o 

direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere 

presunção de que os fatos alegados pela Autora são verdadeiros, 

isentando-o de produzir provas a este respeito. Contudo, a petição inicial 

vem prestigiada por adequada prova documental, tendo a parte autora 

comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu direito. Pelo que 

decreto à revelia da reclamada ESTADO DE MATO GROSSO s, com fulcro 

no artigo 344 do novo Código de Processo Civil. O direito à saúde está 

inserido entre os direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei 

n. 8080/90, art. 2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao 

Estado e ao Município providências no sentido de cumprir fielmente o que 

foi imposto, sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – 
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CRFB/88, art. 196 -, enquanto que o artigo 23, II, atribui competência 

comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da 

saúde e assistência pública. Ante a legitimidade das partes, julgo 

improcedente a preliminar suscitada pela requerida MUNICIPIO DE 

ARAPUTANGA-MT, e passo a analisar o mérito. 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 e permitindo a hipótese o julgamento imediato da 

lide, por suficientes para o julgamento da causa os esclarecimentos já 

constantes dos autos – Lei n. 12.153/09, art. 16, § 2º -, passo a analisar o 

mérito. A competência para legislar concorrentemente sobre previdência 

social, proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito 

Federal – CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para 

prestar serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, 

VII. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, 

art. 198 -, cuja aquela é organizada e financiada com recursos do 

orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados 

o fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento 

de sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. 

Em consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma que necessita dos medicamentos, contudo, não tem 

condições financeiras de arcar com tal despesa, o que vem 

comprometendo seu tratamento, e a peça inicial veio acompanhada de 

diversos documentos médicos que demonstram o suso narrado. O 

processo foi enviado ao Núcleo de Apoio Técnico-NAT, cuja conclusão foi 

de que: os medicamentos solicitados são atendidos pelo Sistema Único de 

Saúde através de seus Componentes Especializados da Assistência 

Farmacêutica e seu fornecimento é de responsabilidade do gestor 

estadual. A liminar foi DEFERIDA (id. 10226839). Sendo assim, em analise 

aos documentos anexados aos autos, entendo que razão assiste a parte 

requerente, vejamos. A Constituição Federal garante a todos os cidadãos 

uma existência digna e eleva a saúde a condição de direito fundamental do 

homem, portanto, direito inquestionável. No caso em apreço, o que se 

pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do Estado em fornecer 

os medicamentos necessários de modo a garantir à paciente a sobrevida 

e uma melhor qualidade desta. Assim, considerando os relatórios médicos 

sustentando a importância dos respectivos medicamentos para 

preservação da vida e saúde da autora, e ainda por restaram 

contemplados pelos SUS, apresenta-se inconcebível a negativa 

administrativa das reclamadas em fornece-lo. Cumpre asseverar que o 

Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo cidadão o direito 

fundamental à saúde, devendo as reclamadas, portanto, prover os meios 

necessários para fornecer o pleiteado pela parte autora, de acordo com a 

prescrição medica. Por fim, esclareço que o não atendimento do decisum 

poderá ensejar providências necessárias outras, entre as quais o 

bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito 

público interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias 

que costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: 

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente 

público descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à 

autora, cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo 

nosocômio particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de 

valores em conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, 

inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado para: - DECRETAR A REVELIA DA REQUERIDA ESTADO 

DE MATO GROSSO, nos termos do artigo 344 do NCPC; - CONFIRMAR A 

LIMINAR deferida em exame sumário (id. 10226839); - DETERMINAR que 

as reclamadas, solidariamente, forneçam o medicamento necessário à 

reclamante da forma constante na exordial e documentos médicos 

juntados – MESALAZINA cp. 800mg e AZATRIOPRINA (imuram) cp. 50mg, 

enquanto durar o tratamento, seja na rede pública ou, na 

falta/impossibilidade de realização nessa, particular, no prazo de 30 

(trinta) dias corridos da intimação, sob pena de bloqueio de 

ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea para o 

atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a parte que 

apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado ou, se 

possível, 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 judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, 

assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – 

SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for 

obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária deverá 

apresentar nova receita médica ou relatório médico periodicamente, 

fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa renovação/atualização ou 

prazo outro esclarecido/indicado por profissional médico como necessário 

à revisão do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob 

pena de perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação 

especial, não haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, 

art. 11. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, 

prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, 

Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se 

a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO 

– CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As 

Requisições de Pequeno Valor e os precatórios deverão ser 

encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins de pagamento. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de Processo Civil – art. 

475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido 

no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, 

sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 

1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juíz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 22 de maio de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-62.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

MARLY TIAGO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000170-62.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO, MARLY TIAGO DA SILVA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC, ajuizada pelo MARLY TIAGO DA SILVA, em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICIPIO DE ARAPUTANGA-MT. É o 

necessário. Decido. A parte requerente afirma ser portadora de Doença 

de Crohn, doença inflamatória séria do trato gastrointestinal, razão pela 

qual necessita fazer o uso dos medicamentos MESALAZINA cp. 800mg e 

AZATRIOPRINA (imuram) cp. 50mg, para não agravar seu estado de 

saúde. Relata ainda que procurou diversas vezes à Secretaria Municipal 

de Saúde em busca de obter os medicamentos, contudo não logrou êxito, 

o que faz necessário o ajuizamento da ação As Reclamadas foram 

citadas para contestar a presente ação, deixando o ESTADO DE MATO 

GROSSO transcorrer in albis o prazo, manifestando-se intempestivamente, 

conforme certidão acostada aos autos (id. 12415793), motivo pelo qual 

requereu a parte reclamante o reconhecimento da revelia, julgamento 

imediato da lide e a procedência dos pedidos. Sobre o tema disciplina o 

NCPC em seu artigo 355: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: (…). II – o réu for 

revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de 

prova, na forma do art. 349.”. Nada obstante, o efeito material da revelia 

não pode ser aplicado à Fazenda Pública. É que sendo indisponível o 

direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere 

presunção de que os fatos alegados pela Autora são verdadeiros, 

isentando-o de produzir provas a este respeito. Contudo, a petição inicial 

vem prestigiada por adequada prova documental, tendo a parte autora 

comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu direito. Pelo que 

decreto à revelia da reclamada ESTADO DE MATO GROSSO s, com fulcro 

no artigo 344 do novo Código de Processo Civil. O direito à saúde está 

inserido entre os direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei 

n. 8080/90, art. 2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao 

Estado e ao Município providências no sentido de cumprir fielmente o que 

foi imposto, sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – 

CRFB/88, art. 196 -, enquanto que o artigo 23, II, atribui competência 

comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da 

saúde e assistência pública. Ante a legitimidade das partes, julgo 

improcedente a preliminar suscitada pela requerida MUNICIPIO DE 

ARAPUTANGA-MT, e passo a analisar o mérito. 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 e permitindo a hipótese o julgamento imediato da 

lide, por suficientes para o julgamento da causa os esclarecimentos já 

constantes dos autos – Lei n. 12.153/09, art. 16, § 2º -, passo a analisar o 

mérito. A competência para legislar concorrentemente sobre previdência 

social, proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito 

Federal – CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para 

prestar serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, 

VII. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, 

art. 198 -, cuja aquela é organizada e financiada com recursos do 

orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados 

o fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento 

de sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. 

Em consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma que necessita dos medicamentos, contudo, não tem 

condições financeiras de arcar com tal despesa, o que vem 

comprometendo seu tratamento, e a peça inicial veio acompanhada de 

diversos documentos médicos que demonstram o suso narrado. O 

processo foi enviado ao Núcleo de Apoio Técnico-NAT, cuja conclusão foi 

de que: os medicamentos solicitados são atendidos pelo Sistema Único de 

Saúde através de seus Componentes Especializados da Assistência 

Farmacêutica e seu fornecimento é de responsabilidade do gestor 

estadual. A liminar foi DEFERIDA (id. 10226839). Sendo assim, em analise 

aos documentos anexados aos autos, entendo que razão assiste a parte 

requerente, vejamos. A Constituição Federal garante a todos os cidadãos 

uma existência digna e eleva a saúde a condição de direito fundamental do 

homem, portanto, direito inquestionável. No caso em apreço, o que se 

pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do Estado em fornecer 

os medicamentos necessários de modo a garantir à paciente a sobrevida 

e uma melhor qualidade desta. Assim, considerando os relatórios médicos 

sustentando a importância dos respectivos medicamentos para 

preservação da vida e saúde da autora, e ainda por restaram 

contemplados pelos SUS, apresenta-se inconcebível a negativa 

administrativa das reclamadas em fornece-lo. Cumpre asseverar que o 

Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo cidadão o direito 

fundamental à saúde, devendo as reclamadas, portanto, prover os meios 

necessários para fornecer o pleiteado pela parte autora, de acordo com a 

prescrição medica. Por fim, esclareço que o não atendimento do decisum 

poderá ensejar providências necessárias outras, entre as quais o 

bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito 

público interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias 

que costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: 

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente 

público descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à 

autora, cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo 

nosocômio particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de 

valores em conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, 

inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado para: - DECRETAR A REVELIA DA REQUERIDA ESTADO 

DE MATO GROSSO, nos termos do artigo 344 do NCPC; - CONFIRMAR A 

LIMINAR deferida em exame sumário (id. 10226839); - DETERMINAR que 

as reclamadas, solidariamente, forneçam o medicamento necessário à 

reclamante da forma constante na exordial e documentos médicos 

juntados – MESALAZINA cp. 800mg e AZATRIOPRINA (imuram) cp. 50mg, 

enquanto durar o tratamento, seja na rede pública ou, na 

falta/impossibilidade de realização nessa, particular, no prazo de 30 

(trinta) dias corridos da intimação, sob pena de bloqueio de 

ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea para o 

atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a parte que 

apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado ou, se 

possível, 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 judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, 

assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – 

SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for 

obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária deverá 

apresentar nova receita médica ou relatório médico periodicamente, 

fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa renovação/atualização ou 

prazo outro esclarecido/indicado por profissional médico como necessário 

à revisão do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob 

pena de perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação 

especial, não haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, 

art. 11. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, 

prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, 

Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se 

a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO 

– CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As 
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Requisições de Pequeno Valor e os precatórios deverão ser 

encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins de pagamento. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de Processo Civil – art. 

475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido 

no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, 

sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 

1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juíz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 22 de maio de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-92.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON EDSON DA SILVA (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000168-92.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, VILSON EDSON DA SILVA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC, ajuizada por VILSON EDSON DA SILVA em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA. É o 

necessário. Decido. A parte reclamante afirma sofreu um acidente de 

trabalho, restando sequelas no ombro direito, razão pela qual o médico 

solicitou em 25/8/2015 a realização de exame “RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA DO OMBRO DIREITO”, e por não ter recurso financeira para 

custear, tentou resolver a lide extrajudicial, porém sem êxito. A peça inicial 

veio, acompanhada de diversos documentos médicos que demonstram o 

suso narrado. O ESTADO DE MATO GROSSO, foi citado para contestar a 

presente ação, deixando o prazo transcorrer in albis. Sobre o tema 

disciplina o NCPC em seu artigo 355: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: (…). II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não 

houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”. Nada obstante, o 

efeito material da revelia não pode ser aplicado à Fazenda Pública. É que 

sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência 

de defesa gere presunção de que os fatos alegados pela Autora são 

verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito. Contudo, a 

petição inicial vem prestigiada por adequada prova documental, tendo a 

parte autora comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu 

direito. Pelo que decreto à revelia da requerida ESTADO DE MATO 

GROSSO, com fulcro no artigo 344 do novo Código de Processo Civil. A 

requerida MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, alega preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam, a qual não merece prosperar, haja vista que o direito 

à saúde está inserido entre os direitos e garantias fundamentais – 

CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do direito protegido 

impõe tanto à União, ao Estado e ao Município providências no sentido de 

cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a saúde é direito de todos e 

dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, enquanto que o artigo 23, II, atribui 

competência comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para 

cuidar da saúde e assistência pública. Ante a legitimidade da parte, julgo 

improcedente a preliminar suscitada pela requerida. 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 e permitindo a hipótese o julgamento imediato 

da lide, por suficientes para o julgamento da causa os esclarecimentos já 

constantes dos autos – Lei n. 12.153/09, art. 16, § 2º -, passo a analisar o 

mérito. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, 

art. 198 -, cuja aquela é organizada e financiada com recursos do 

orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados 

o fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento 

de sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. 

Em consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma que necessita de “RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO 

DIREITO”, contudo, não tem condições financeiras de arcar com tal 

despesa, o que vem comprometendo seu tratamento, e a peça inicial veio 

acompanhada de diversos documentos médicos que demonstram o suso 

narrado. O processo foi enviado ao Núcleo de Apoio Técnico-NAT, cuja 

conclusão foi de que o caso não é urgente ou emergencial, bem como não 

há risco de morte ou perda de membro, contudo recomenda que seja 

realizado o exame médico no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. O 

pedido liminar foi INDEFERIDO (id. 10365411). Sendo assim, em analise aos 

documentos anexados aos autos, entendo que razão assiste a parte 

requerente, vejamos. A Constituição Federal garante a todos os cidadãos 

uma existência digna e eleva a saúde a condição de direito fundamental do 

homem, portanto, direito inquestionável. No caso em apreço, o que se 

pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do Estado em fornecer 

o exame de “RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO DIREITO”, de modo a 

garantir à paciente a sobrevida e uma melhor qualidade desta. Cumpre 

asseverar que o Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo 

cidadão o direito fundamental à saúde, devendo as reclamadas, portanto, 

prover os meios necessários para fornecer o pleiteado pela parte autora, 

de acordo com a prescrição medica. Por fim, esclareço que o não 

atendimento do decisum poderá ensejar providências necessárias outras, 

entre as quais o bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas 

jurídicas de direito público interno, mais eficaz do que a fixação de 

astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo Poder Público. 

Nesses termos: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em 

vista que o ente público descumpriu a determinação judicial de 

fornecimento da cirurgia à autora, cabível o ressarcimento imediato dos 

gastos arcados pelo nosocômio particular, mediante bloqueio de 

numerário. O sequestro de valores em conta bancária encontra previsão 

no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. 

Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO –NCPC, art. 487, I -, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para: - DECRETAR à REVELIA da 

requerida ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no artigo 344 do novo 

Código de Processo Civil. -DETERMINAR que as requeridas solidariamente, 

promovam o exame de “RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO DIREITO”, 

seja na rede pública ou, na falta/impossibilidade de realização nessa, 

particular, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro de valores ou 

qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento do direito – 

NCPC, art. 301 -, devendo a parte que apresentar este tipo de pedido 

juntar o orçamento especificado ou, se possível, 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 

judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 

constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 
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Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 

1.319, § 2º. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. 

Por força da legislação especial, não haverá/não sujeita a reexame 

necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 24 de maio de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-92.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON EDSON DA SILVA (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000168-92.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, VILSON EDSON DA SILVA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC, ajuizada por VILSON EDSON DA SILVA em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA. É o 

necessário. Decido. A parte reclamante afirma sofreu um acidente de 

trabalho, restando sequelas no ombro direito, razão pela qual o médico 

solicitou em 25/8/2015 a realização de exame “RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA DO OMBRO DIREITO”, e por não ter recurso financeira para 

custear, tentou resolver a lide extrajudicial, porém sem êxito. A peça inicial 

veio, acompanhada de diversos documentos médicos que demonstram o 

suso narrado. O ESTADO DE MATO GROSSO, foi citado para contestar a 

presente ação, deixando o prazo transcorrer in albis. Sobre o tema 

disciplina o NCPC em seu artigo 355: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: (…). II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não 

houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”. Nada obstante, o 

efeito material da revelia não pode ser aplicado à Fazenda Pública. É que 

sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência 

de defesa gere presunção de que os fatos alegados pela Autora são 

verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito. Contudo, a 

petição inicial vem prestigiada por adequada prova documental, tendo a 

parte autora comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu 

direito. Pelo que decreto à revelia da requerida ESTADO DE MATO 

GROSSO, com fulcro no artigo 344 do novo Código de Processo Civil. A 

requerida MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, alega preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam, a qual não merece prosperar, haja vista que o direito 

à saúde está inserido entre os direitos e garantias fundamentais – 

CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do direito protegido 

impõe tanto à União, ao Estado e ao Município providências no sentido de 

cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a saúde é direito de todos e 

dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, enquanto que o artigo 23, II, atribui 

competência comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para 

cuidar da saúde e assistência pública. Ante a legitimidade da parte, julgo 

improcedente a preliminar suscitada pela requerida. 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 e permitindo a hipótese o julgamento imediato 

da lide, por suficientes para o julgamento da causa os esclarecimentos já 

constantes dos autos – Lei n. 12.153/09, art. 16, § 2º -, passo a analisar o 

mérito. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, 

art. 198 -, cuja aquela é organizada e financiada com recursos do 

orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados 

o fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento 

de sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. 

Em consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma que necessita de “RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO 

DIREITO”, contudo, não tem condições financeiras de arcar com tal 

despesa, o que vem comprometendo seu tratamento, e a peça inicial veio 

acompanhada de diversos documentos médicos que demonstram o suso 

narrado. O processo foi enviado ao Núcleo de Apoio Técnico-NAT, cuja 

conclusão foi de que o caso não é urgente ou emergencial, bem como não 

há risco de morte ou perda de membro, contudo recomenda que seja 

realizado o exame médico no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. O 

pedido liminar foi INDEFERIDO (id. 10365411). Sendo assim, em analise aos 

documentos anexados aos autos, entendo que razão assiste a parte 

requerente, vejamos. A Constituição Federal garante a todos os cidadãos 

uma existência digna e eleva a saúde a condição de direito fundamental do 

homem, portanto, direito inquestionável. No caso em apreço, o que se 

pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do Estado em fornecer 

o exame de “RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO DIREITO”, de modo a 

garantir à paciente a sobrevida e uma melhor qualidade desta. Cumpre 

asseverar que o Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo 

cidadão o direito fundamental à saúde, devendo as reclamadas, portanto, 

prover os meios necessários para fornecer o pleiteado pela parte autora, 

de acordo com a prescrição medica. Por fim, esclareço que o não 

atendimento do decisum poderá ensejar providências necessárias outras, 

entre as quais o bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas 

jurídicas de direito público interno, mais eficaz do que a fixação de 

astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo Poder Público. 

Nesses termos: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em 

vista que o ente público descumpriu a determinação judicial de 

fornecimento da cirurgia à autora, cabível o ressarcimento imediato dos 

gastos arcados pelo nosocômio particular, mediante bloqueio de 

numerário. O sequestro de valores em conta bancária encontra previsão 

no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. 

Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO –NCPC, art. 487, I -, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para: - DECRETAR à REVELIA da 
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requerida ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no artigo 344 do novo 

Código de Processo Civil. -DETERMINAR que as requeridas solidariamente, 

promovam o exame de “RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO DIREITO”, 

seja na rede pública ou, na falta/impossibilidade de realização nessa, 

particular, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro de valores ou 

qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento do direito – 

NCPC, art. 301 -, devendo a parte que apresentar este tipo de pedido 

juntar o orçamento especificado ou, se possível, 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 

judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 

constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 

1.319, § 2º. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. 

Por força da legislação especial, não haverá/não sujeita a reexame 

necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 24 de maio de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-92.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON EDSON DA SILVA (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000168-92.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, VILSON EDSON DA SILVA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC, ajuizada por VILSON EDSON DA SILVA em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA. É o 

necessário. Decido. A parte reclamante afirma sofreu um acidente de 

trabalho, restando sequelas no ombro direito, razão pela qual o médico 

solicitou em 25/8/2015 a realização de exame “RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA DO OMBRO DIREITO”, e por não ter recurso financeira para 

custear, tentou resolver a lide extrajudicial, porém sem êxito. A peça inicial 

veio, acompanhada de diversos documentos médicos que demonstram o 

suso narrado. O ESTADO DE MATO GROSSO, foi citado para contestar a 

presente ação, deixando o prazo transcorrer in albis. Sobre o tema 

disciplina o NCPC em seu artigo 355: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: (…). II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não 

houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”. Nada obstante, o 

efeito material da revelia não pode ser aplicado à Fazenda Pública. É que 

sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência 

de defesa gere presunção de que os fatos alegados pela Autora são 

verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito. Contudo, a 

petição inicial vem prestigiada por adequada prova documental, tendo a 

parte autora comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu 

direito. Pelo que decreto à revelia da requerida ESTADO DE MATO 

GROSSO, com fulcro no artigo 344 do novo Código de Processo Civil. A 

requerida MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, alega preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam, a qual não merece prosperar, haja vista que o direito 

à saúde está inserido entre os direitos e garantias fundamentais – 

CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do direito protegido 

impõe tanto à União, ao Estado e ao Município providências no sentido de 

cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a saúde é direito de todos e 

dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, enquanto que o artigo 23, II, atribui 

competência comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para 

cuidar da saúde e assistência pública. Ante a legitimidade da parte, julgo 

improcedente a preliminar suscitada pela requerida. 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 e permitindo a hipótese o julgamento imediato 

da lide, por suficientes para o julgamento da causa os esclarecimentos já 

constantes dos autos – Lei n. 12.153/09, art. 16, § 2º -, passo a analisar o 

mérito. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, 

art. 198 -, cuja aquela é organizada e financiada com recursos do 

orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados 

o fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento 

de sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. 

Em consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma que necessita de “RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO 

DIREITO”, contudo, não tem condições financeiras de arcar com tal 

despesa, o que vem comprometendo seu tratamento, e a peça inicial veio 

acompanhada de diversos documentos médicos que demonstram o suso 

narrado. O processo foi enviado ao Núcleo de Apoio Técnico-NAT, cuja 

conclusão foi de que o caso não é urgente ou emergencial, bem como não 

há risco de morte ou perda de membro, contudo recomenda que seja 

realizado o exame médico no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. O 

pedido liminar foi INDEFERIDO (id. 10365411). Sendo assim, em analise aos 

documentos anexados aos autos, entendo que razão assiste a parte 

requerente, vejamos. A Constituição Federal garante a todos os cidadãos 

uma existência digna e eleva a saúde a condição de direito fundamental do 

homem, portanto, direito inquestionável. No caso em apreço, o que se 

pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do Estado em fornecer 

o exame de “RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO DIREITO”, de modo a 

garantir à paciente a sobrevida e uma melhor qualidade desta. Cumpre 

asseverar que o Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo 

cidadão o direito fundamental à saúde, devendo as reclamadas, portanto, 

prover os meios necessários para fornecer o pleiteado pela parte autora, 

de acordo com a prescrição medica. Por fim, esclareço que o não 

atendimento do decisum poderá ensejar providências necessárias outras, 

entre as quais o bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas 

jurídicas de direito público interno, mais eficaz do que a fixação de 

astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo Poder Público. 

Nesses termos: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 
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PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em 

vista que o ente público descumpriu a determinação judicial de 

fornecimento da cirurgia à autora, cabível o ressarcimento imediato dos 

gastos arcados pelo nosocômio particular, mediante bloqueio de 

numerário. O sequestro de valores em conta bancária encontra previsão 

no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. 

Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO –NCPC, art. 487, I -, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para: - DECRETAR à REVELIA da 

requerida ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no artigo 344 do novo 

Código de Processo Civil. -DETERMINAR que as requeridas solidariamente, 

promovam o exame de “RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO DIREITO”, 

seja na rede pública ou, na falta/impossibilidade de realização nessa, 

particular, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro de valores ou 

qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento do direito – 

NCPC, art. 301 -, devendo a parte que apresentar este tipo de pedido 

juntar o orçamento especificado ou, se possível, 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 

judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 

constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 

1.319, § 2º. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. 

Por força da legislação especial, não haverá/não sujeita a reexame 

necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 24 de maio de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-02.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDEN BRASILEIRO RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010127-02.2016.8.11.0038 REQUERENTE: EDEN BRASILEIRO RIOS 

REQUERIDO: OI S/A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que foi REQUERIDO 

pela parte reclamante EDEN BRASILEIRO RIOS a DESISTÊNCIA DA AÇÃO. 

É o necessário. 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, o qual é 

perfeitamente possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, diversamente do procedimento comum ordinário, no 

Juizado Especial Cível é prescindível a anuência/consentimento da parte 

adversa para o reconhecimento/homologação da desistência. Nesses 

termos, Enunciado n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ, e a sua nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 

90 - A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em 

vista a manifestação expressa da parte reclamante EDEN BRASILEIRO 

RIOS, em audiência de conciliação, tendo a requerida se manifestado pela 

concordância, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, 

consequentemente, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º, NCPC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a 

Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 22 de maio de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-02.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDEN BRASILEIRO RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010127-02.2016.8.11.0038 REQUERENTE: EDEN BRASILEIRO RIOS 

REQUERIDO: OI S/A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 
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DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que foi REQUERIDO 

pela parte reclamante EDEN BRASILEIRO RIOS a DESISTÊNCIA DA AÇÃO. 

É o necessário. 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, o qual é 

perfeitamente possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, diversamente do procedimento comum ordinário, no 

Juizado Especial Cível é prescindível a anuência/consentimento da parte 

adversa para o reconhecimento/homologação da desistência. Nesses 

termos, Enunciado n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ, e a sua nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 

90 - A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em 

vista a manifestação expressa da parte reclamante EDEN BRASILEIRO 

RIOS, em audiência de conciliação, tendo a requerida se manifestado pela 

concordância, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, 

consequentemente, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º, NCPC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a 

Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 22 de maio de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72553 Nr: 133-52.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Marconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 (...) A suspensão condicional processo/sursis processual é acordo 

celebrado entre o Ministério Público e o(a) autor(a) do delito, pelo qual se 

propõe a suspensão do processo, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde 

que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido 

condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que 

autorizariam a suspensão condicional da pena – CP, art. 77 -, a qual, 

quando aceita pelo acusado e seu defensor, na presença do magistrado, 

suspende o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as 

condições. Há apresentação de denúncia, resposta à acusação em favor 

do autor do fato e o recebimento daquela pelo magistrado, assim como 

oferta/proposta de suspensão condicional processo/sursis processual 

ao(à) autor(a) do fato, quem a aceitou Verifico possível a oferta/proposta 

de suspensão condicional do processo/sursis, ofertada e aceita – Lei n. 

9.099/95, art. 89 -, razão pela qual HOMOLOGO, SUSPENDO o processo e 

submeto o réu a período de prova sob as condições suso fixadas, 

advertindo-o que em caso de descumprimento haverá prosseguimento do 

processo. Saem intimados. Cumpra. Às providências”.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-24.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DUTRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000179-24.2017.8.11.0038 REQUERENTE: SEBASTIAO DUTRA 

PEREIRA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A., SABEMI SEGURADORA SA Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 - com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR – CPC, art. 273 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, 

tendo como partes SEBASTIÃO DUTRA PEREIRA e SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A e SABEMI SEGURADORA S/A, em que, 

entre outros, aquela requer in initio litis e inaudita altera parte para que 

pague indenização no valor de R$ 11.754,52 (onze mil setecentos e 

cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos). Narra que o 

requerente sofreu um acidente de moto e ao acionar o a requerida, foi 

recebido administrativamente o valor de R$ 1.070,48 (mil e setenta reais e 

quarenta e oito centavos) de Despesas com Atendimento Médico e 

Suplementar e foi recebido R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais) em relação ao Seguro de Cobertura por Invalidez Permanente. 

Esclarece o autor que os valores não foram suficientes, uma vez que em 

decorrência do acidente, teve que amputar 2 (dois) dedos do pé, ficou 

internado no Hospital Regional de Cáceres-MT, bem como gastou mais de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) com remédios para continuar o tratamento. É 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. 

Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do pedido constarão, de 

forma simples e em linguagem acessível o nome, a qualificação e o 

endereço das partes, os fatos e os fundamentos, de forma sucinta e o 

objeto e seu valor, recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 

e ss. da Lei n. 9.099/1995. Trato ação ajuizada por SEBASTIÃO DUTRA 

PEREIRA e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A e 

SABEMI SEGURADORA S/A em que a parte autora requer a condenação 

dos requeridos para pagamento complementar de Despesas com 

Atendimento Médico e Suplementar, bem como Seguro de Cobertura por 

Invalidez Permanente. O Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada 

no encontro de Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e, portanto, 

há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para 

uma fase do processo anterior àquela em que normalmente seriam 

produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora. Não 

obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – CPC, 

art. 273, §2º/NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise 

quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, 

sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade 

recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco 

mais grave. O entendimento consolidado, inclusive, no Enunciado n. 474 

da Súmula do STJ dispõe que em caso de invalidez permanente parcial do 
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beneficiário a indenização do seguro DPVAT será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez (e não integral), assim como a cobertura 

do DPVAT compreende o reembolso de despesas de assistência médica 

suplementares (DAMS) nos valores máximos indicados pela Lei n. 

6.194/1974. Ausente o periculum in mora, uma vez que não há perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo em aguardar a cientificação da 

parte adversa e a realização da audiência de conciliação futura. Os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência 

liminar NÃO subsistem pela falta de demonstração dos resultados 

negativos que podem advir da não concessão, sendo possível aguardar a 

cientificação da parte adversa, a oitiva dessa, realização da audiência de 

conciliação e, caso não solucionado diretamente pelas partes, eventual 

instrução/cognição exauriente. Ademais, presente o perigo de 

irreversibilidade da medida - CPC, art. 273, §§2º e 4º/NCPC, art. 300, § 3º 

-, uma vez que a parte reclamante aparentemente sequer terá condições 

de devolver os valores em caso de improcdência final do pedido. Com 

essas razões e porque ausentes os requisitos do art. 273 e ss. do 

CPC/NCPC, art. 300 e ss., INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA. Caso ainda não realizado de forma automática, 

DETERMINO que DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes, 

com a ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto 

e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – 

art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. Na intimação por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Cite o(s) requerido(s) a respeito da ação 

– art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/1995 -, bem como o(s) intime(m) para 

participar(em) da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa citação e intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, a citação 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. 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 

– CNGC, art. 925. 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) – CNGC, art. 926. Por fim, 

tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 

tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação 

do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos 

Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do 

ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, 

observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, 

conforme o caso” – Enunciados n. 36 e 13 do FONAJE, este com nova 

redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Cumpra, expedindo o 

necessário. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 25 de maio de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45196 Nr: 1037-16.2014.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Sena de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Augusto de Brito - 

OAB:13631/MT

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fundamento no artigo 61, do 

Código de Processo Penal, c/c o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado APARECIDO SENA DE 

MELO, ante a prescrição da pretensão punitiva estatal.DECRETO o 

perdimento do objeto apreendido à fl. 13 e DETERMINO a sua destruição.

(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52376 Nr: 803-63.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton José da Silva ( Nome Falso Cleiton 

Jesus Silva)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hemerson Cesar 

Deszczynski - OAB:116988 SP

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, ACOLHO a manifestação de fls. 

370/371-verso tão somente para considerar a fração de 1/6, em relação 

ao crime de tráfico privilegiado.IV – Cumpra a Secretaria Judicial as 

seguintes providências:(a)INTIME-SE o apenado para que constitua novo 

patrono, tendo em vista a inércia do advogado constituído à fl. 302.

(b)PROCEDA-SE com o cálculo de unificação das penas (CNGC, art. 

1.549), observando o parâmetro acima estabelecido;(c)Efetuado o cálculo, 

ABRA-SE vista ao Ministério Público e a defesa técnica, respectivamente, 

para manifestação, no prazo de 5 (d)Após, VOLTEM-ME conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44075 Nr: 84-52.2014.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Santo Afonso 

-MT, Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecon Tavares de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159-A/MT, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, com forte no art. 61, do Código de 

Processo Penal, c/c o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado VALDECON TAVARES DE 

ALMEIDA, vulgo “PINGO”, ante a prescrição da pretensão punitiva em 

projeção.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.INTIME(M)-SE, via DJE, os 

patronos constituídos pelo denunciado para receber a intimação do réu 

acerca da sentença, nos termos previstos na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça - CNGC, que disciplina em seu 

art. 1387 (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44755 Nr: 695-05.2014.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecon Tavares de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159-A/MT, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, com forte no art. 61, do Código de 

Processo Penal, c/c o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado VALDECON TAVARES DE 

ALMEIDA, vulgo “PINGO”, ante a prescrição da pretensão punitiva em 

projeção.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.Intime(m)-se, via DJE, os 

patronos constituídos pelo denunciado para receber a intimação do réu 

acerca da sentença, nos termos previstos na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça - CNGC, que disciplina em seu 

art. 1387 (...).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 471 de 685



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9173 Nr: 445-21.2004.811.0026

 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: Rosimar Maria Manoel de Quadros, Gesiel Manoel de 

Quadros, Valquides Alves de Oliveira, Jadiel Manoel de Quadros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Aparecido de Quadros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Vieira Noia - OAB:10621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] 2. Compulsando os autos, entendo que o pedido ministerial merece 

deferimento, notadamente quando, muito embora VALQUIDES ALVES DE 

OLIVEIRA fora nomeado inventariante, a intimação dos herdeiros 

incapazes é medida de cautela e guarda consonância com os princípios 

protetores da infância e juventude.Ademais, tratando-se de pedido de 

adjudicação do único bem componente do espólio, reputo como 

necessária a manifestação dos demais herdeiros. Neste sentido:TJMT – n. 

0000311-84.2010.8.11.0025 - 93593/2015APELAÇÃO - HABILITAÇÃO E 

PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO FEITA PELO PROMITENTE-COMPRADOR NO 

PROCESSO DE INVENTÁRIO DOS BENS DEIXADOS PELO 

PROMITENTE-VENDEDOR - IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA 

HABILITAÇÃO EM RAZÃO DA DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS - VIA 

ORDINÁRIA RESGUARDADA - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA 

MANTIDA. A discordância dos herdeiros com o pedido de adjudicação 

remete a discussão para as vias ordinárias, máxime porque o pleito se 

revela como procedimento incidental administrativo dependente de 

aceitação pelos herdeiros. (Ap 93593/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015) (grifo nosso)3. Portanto, 

DEFIRO o pedido ministerial formulado às fls. 120/122. INTIME-SE os 

herdeiros através da sua representante ROSIMAR MARIA MANOEL DE 

QUADROS para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca 

do pedido de adjudicação formulado aos autos bem como ao laudo de 

avaliação de fl. 43.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 6613 Nr: 751-58.2002.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuza Assunção Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cyntia Durante - OAB:10.282, 

Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:21593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Rachid Murad Filho - 

OAB:6105

 Vistos.

I. Considerando que o executado foi devidamente intimado (fl. 291) e o 

prazo escoou sem que haja nos autos noticia do pagamento da dívida (fl. 

292), INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 10% (dez por cento), 

consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

II. Em seguida, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte 

executada (art. 523, § 3º, CPC).

III. Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS 

para as deliberações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo e certificando o necessário.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 462 Nr: 169-05.1995.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Bueno Neto, Maria de Lourdes 

Detumin Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Sem prejuízo do cumprimento da decisão retro, considerando que o 

veículo encontrado no Sistema RENAJUD está com restrição de alienação 

fiduciária, o que inviabilizou restrição por este juízo, INTIME-SE a parte 

credora/exequente através de seu advogado, via PJe, para manifestar-se 

no prazo de 10 (dez) dias.

II. Anoto que, restou prejudicada a busca de bens passiveis a contrição 

em nome da executada Maria de Lourdes Detumin Bueno, eis que o CPF 

informado na inicial pertence ao executado Henrique Bueno Neto.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 263 Nr: 73-29.1991.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Brito Pinto, Álvaro Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle de Jesus O. dos 

Santos - OAB:7690/PR, Jeanne Karla Ribeiro - OAB:8367/MT, João 

Pedro de Deus Neto - OAB:1606, Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Antunes Mosso - 

OAB:3593/MT, Italo Domicio Borba - OAB:5.208/MT

 Vistos...

1. Previamente a análise os pedidos de fl. 356, INTIME-SE a parte 

credora/exequente na pessoa de seu advogado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos planilha de cálculo atualizada ou dar total 

quitação ao valor exequendo.

2. Após, tornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41108 Nr: 1193-72.2012.811.0026

 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): Rogerio Souza de Oliveira - ME, Rogerio Souza 

de Oliveira, Aldecir de Souza Oliveira, Adair Esteves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Sem maiores delongas, INDEFIRO o pedido retro, visto que até a 

presente data não fora expedido o mandado de citação do executado 

porque o exequente não juntou aos autos o comprovante de recolhimento 

da distribuição da carta precatória, conforme intimação de fl. 33.Ainda, 

cumpre destacar que, a fl. 41 o exequente requereu a suspensão da 

execução por 30 dias, tendo em vista que esta tentando firmar acordo 

para solução da demanda.2. INTIME-SE 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, 

bem como providenciar o pagamento da distribuição da carta precatória, 

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. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58195 Nr: 1225-04.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nélio Gaklik, Lindalva de Almeida Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu advogado constituído, via Dje, para que procedam com a 
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complementação da diligência do senhor Oficial de Justiça, observado o 

contido em sua certidão (Ref.: 23).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 52660 Nr: 937-90.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Wagner Fermino Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Pereira - 

OAB:11.810/MT

 ABRO VISTAS DOS AUTOS AO PATRONO DO REEDUCANDO PARA 

MANIFESTAR SOBRE O CÁLCULO DE PENA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 65222 Nr: 184-65.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdA, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRoIFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA - OAB:23680/O

 Uma vez apresentado Alegações Finais pela Acusação, Impulsionam-se 

os autos a fim de INTIMAR o Douto Defensor Dativo do nomeado para 

patrocinar a defesa do Acusado, Dr. Cassio Vinicius Fonseca Meira, para, 

no prazo legal, apresentar seus Memoriais Finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59431 Nr: 2048-75.2017.811.0026

 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: Cleusa Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Perdigão - Agroindustrial Mato Grosso Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aécio Benedito Ormond - 

OAB:6397, Antonio Daltro Neto - OAB:11644, Roseni Aparecida 

Farinácio - OAB:4747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO 

SOUZA LIMA - OAB:146474

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido retro, eis que já foi realizada audiência de 

conciliação em 16.05.2018, estando esta inexitosa (pág. 177).

2. CUMPRA-SE na íntegra a decisão proferida a ref. 24, CERTIFICANDO o 

necessário, principalmente possíveis decurso de prazo.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-94.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE TIMOTEO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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:1000265-94.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 08/08/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 29/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-79.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IRANILDE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

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:1000266-79.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 08/08/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 29/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-64.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DE ANDRADE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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:1000267-64.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 08/08/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 29/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-49.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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:1000268-49.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 08/08/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 29/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-34.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIAM CRISTINA GOUVEA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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:1000269-34.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 08/08/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 29/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-04.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO DE ALMEIDA ARRAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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:1000271-04.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 09/08/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 29/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-86.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

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:1000272-86.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 09/08/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 29/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-71.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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:1000273-71.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 09/08/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 29/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53886 Nr: 539-25.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL HERMELINO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem sobre o laudo 

pericial de fls.120. Ao mesmo tempo, digam as partes se pretendem a 

produção de outras provas, justificando a necessidade e arrolando 

eventuais testemunhas, sob pena de preclusão, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 41936 Nr: 566-76.2012.811.0088

 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 PEREIRA GUIMARÃES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT, WAINER WILLIANS 

DE FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de cadastramento das advogadas substabelecidas à fl. 

195, devendo a Secretaria promover seus cadastramentos aos autos.

Restabeleço, ainda, o prazo anterior concedido, devendo a parte autora 

ser intimada, por suas advogadas, para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51012 Nr: 1767-06.2012.811.0088

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL HERMELINO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DA MOTTA, GILBERTO GNOATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS 

- OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes, para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando a necessidade, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arrolando eventuais testemunhas, sob pena de preclusão e julgamento do 

feito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 33306 Nr: 1895-02.2007.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JULIO 

CESAR PILEGI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GONÇALVES CAPUCHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER CAETANO 

LOCATELLI - OAB:3.554/B

 3. Dispositivo Isso posto, com fulcro no art. 413, caput, do CPP, 

PRONUNCIO o réu JOSÉ GONÇALVES CAPUCHO, a fim de submetê-lo a 

julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no crime previsto no art. 

121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código 

Penal.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpram-se as disposições 

pertinentes da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 24941 Nr: 19-85.2002.811.0088

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO RIBEIRO NETO, SONIA MARIA FERREIRA 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BERTOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9.582-MT, OSVALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682/A, 

WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. NILSON JOSE FRANCO - 

OAB:

 De plano, DETERMINO que a Secretaria apense os presentes autos à 

execução principal (código 24940) bem como à ação de arresto referida 
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no acórdão (fls. 183 - número 6-67.1994.811.0088).Ato contínuo, 

traslade-se cópia do acórdão de fls. 179/183 aos autos código 24940 e 

6-67.1994.811.0088, bem como da presente decisão.Em seguida, 

conclusos com a marcação URGENTE, vez que se trata de processo 

referente à Meta 2.Cumpra-se. Intimem-se as partes, por seus advogados.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37271 Nr: 37-28.2010.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARIA FREITAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVISON SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO EM ARIPUANÃ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEIVISON SANTOS DE OLIVEIRA, 

brasileiro(a), solteiro(a), vigia. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc. O Ministério Público Estadual, na qualidade de 

substituto processual de K. F. O. representada pela sua genitora Maria 

Freitas de Souza propôs ação de alimentos contra Deivison Santos de 

Oliveira, ambos qualificados nos autos. Os alimentos provisórios foram 

concedidos liminarmenteem 1/3 do salário mínimo (fls.20/21).O réu, 

devidamente citado, quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 26. A 

revelia do mesmo foi decretada conforme decisão de fl. 30, oportunidade 

em que designou-se audiência de instrução para a presente data. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. O requerido, devidamente citado, deixou de 

comparecer na audiência de instrução e deixou transcorrer “in albis” o 

prazo para apresentação de defesa na forma técnica,motivo pelo qual 

foi-lhe decretado sua revelia nos termos do art. 319 do CPC e art. 7º da 

Lei n. 5.478/68.A afirmação da requerente passa a adquirir o status de 

verdade formal em virtude da revelia do requerido, tratando-se de direito 

disponível e que diante do conjunto probatório apresentado, em especial 

pelos documentos colacionados com a exordial, o conhecimento do pedido 

é medida que se impõe. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, vem decidindo que: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

ALIMENTOS -SENTENÇA EXTRA PETITA - NÃO CARACTERIZADA - 

REVELIA -APLICABILIDADE DE SEUS EFEITOS - FIXAÇÃO DOS 

ALIMENTOS -RECURSO IMPROVIDO. Não se caracteriza como extra petita 

a sentença que concede os alimentosdefinitos em valor diferente do 

pedido, porque se trata de direito decorrente de normade ordem pública, 

em que a atividade do julgador tem uma ingerência muito maior nabusca da 

verdade real e na distribuição da justiça, a fim de garantir o direito dos 

maisfracos.A ausência do genitor na audiência de conciliação e a não 

apresentação dedefesa dão ensejo a decretação da revelia e seus 

efeitos, o que autoriza o julgador fixaros alimentos observando as provas 

carreadas pelo menor em consonância com a sualivre convicção.” DR. 

ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO (Relator, convocado), DES. JOSÉ 

JURANDIR DE LIMA (Revisor) e DR. CARLOS ALBERTO A. DA ROCHA 

(Vogal, convocado).RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Nº 32530/2002 - 

CLASSE II - 19 - COMARCA CAPITAL.ACORDAM os Membros da 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal, decidiu: “CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. 

REVELIA. VERBA FIXADA EM ATENÇÃO AO BINÔMIO 

NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. I - NA AÇÃO DE ALIMENTOS O MOMENTO 

DA CONTESTAÇÃO É O DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, OPORTUNIDADE EM QUE O RÉU DEVERÁ APRESENTAR 

SUA DEFESA, SOB PENA DE REVELIA, ALÉM DE CONFISSÃO FICTA 

QUANTO À MATÉRIA DE FATO(ART.7º, LEI 5.478/68). II - A VERBA 

ALIMENTAR, ABSTRAINDO-SE A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS 

FATOS, FOI FIXADA EM CONSONÂNCIA COM AS NECESSIDADES DOS 

ALIMENTANDOS E AS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. III - RECURSO 

NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE.” (TJDF, 1ª Turma Cível, Relator: João 

Mariosa, APELAÇÃO CÍVEL 19990910060085APC DF). Além disso, a 

obrigação alimentar está comprovada pela certidão de nascimento juntada 

às fls. 17, sendo que a substituída, que possui 5 (cinco) anos de idade, 

presumidamente demonstrou que necessita que a pensão seja fixada na 

importância de ½(meio)salário mínimo.Posto isto, reconhecendo a 

veracidade das afirmações contidas na inicial, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial da ação de alimentos, para condenar DEIVISON SANTOS DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, ao pagamento dos 

alimentos ao qual fixo na importância de 1/2 (meio)salário mínimo, que 

deverão ser pagos todo dia 10 (dez) de cada mêsdiretamente a genitora, 

até que a mesma providencie a abertura da conta bancária, em 

consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos 

do art. 269, I, do CPC. Sem Custas. Saem os presentes intimados. 

Intime-se o requerido desta decisão, por meio de carta precatória, junto a 

Comarca de Alta Floresta/MT, ante a informação de que o mesmo labora 

na Empresa Odebrecht. Após, certificado o trânsito em julgado, 

procedam-se às baixas de estilo e, após, arquivem-se os autos.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, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 29 de maio de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 41828 Nr: 461-02.2012.811.0088

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDE DE BRITO GRAPIUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258

 Intimo a parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos 

autos o cálculo atualizado do débito, sob pena de extinção.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50285 Nr: 999-80.2012.811.0088

 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: OSMARINA PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que em reposta ao Ofício encaminhado pela 

Prouradoria-Geral Federal os presentes auto serão digitalizados, cópia do 

ofício anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64322 Nr: 3692-95.2016.811.0088

 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: BFS-CFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certificamos e damos fé, nós Oficiais de Justiça abaixo assinado, que em 

cumprimento ao r. mandado da MMª Juíza Substituta desta Comarca de 

Aripuanã-MT/Vara Única – Drª. Daiane Marilyn Vaz, dos autos do 

processo nº 3692-95.2016.811.0088 e Código nº 64322, no dia 

21/05/2018 às 16h52 comparecemos no novo endereço indicado pela 

parte autora, nesta Comarca, e ali estando, conversamos com a moradora 

do local a srª. Flávia ex cunhada do requerido, a qual indagada, informou 

que o mesmo nunca morou ali, não sendo, portanto, encontrado ali o bem e 

nem o requerido, motivo pelo qual não foi possível efetuar a busca e 

apreensão e nem a citação, em seguida, diligenciamo-nos a empresa do 
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irmão do mesmo o sr. Lindomar, sito a Avenida Dardanellos esquina com a 

Rua 07 de Setembro, Centro, nesta Comarca, onde após indagado, ele 

informou que o requerido mora atualmente na cidade de Sinop/MT, 

podendo ser encontrado na Instituição de ensino Unic, onde estuda no 

curso de direito, desta forma, ante as diligencias realizadas, margeamos 

as mesmas no valor de R$ 196,00 (cento e noventa e seis reais), uma vez 

que o comprovante anexado na ref. 33 trata-se do mesmo comprovante 

da ref. 16, para o qual foi devidamente diligenciado e tentado o 

cumprimento do mandado, conforme consta certidão de ref. 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74353 Nr: 1062-95.2018.811.0088

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA ALVES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155.574/SP, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A, PASQUALI 

PARISE E GASPARINI JÚNIOR - OAB:4752/SP, WELSON GASPARINI 

JÚNIOR - OAB:116.196/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certificamos e damos fé, nós Oficiais de Justiça abaixo assinado, que em 

cumprimento ao r. mandado da MMª Juíza Substituta desta Comarca de 

Aripuanã-MT/Vara Única – Drª. Daiane Marilyn Vaz, dos autos do 

processo nº 3692-95.2016.811.0088 e Código nº 64322, por 04(quatro) 

vezes em diferentes datas e horários comparecemos no endereço 

mencionado, a saber, no dia 09/05/2018 às 07h34, no dia 11/05/2018 às 

17h06, no dia 16/052/2018 às 09h15 e no dia 17/05/2018 ás 17h31 

encontrando a casa sempre fechada, quando então, na data informada, 

conversamos com o vizinho o sr. Edson Nunes, que indagado, informou 

que a requerida se mudou dali já havia aproximadamente 02(dois) anos, e 

tendo em vista o mesmo não saber informar qual o atual paradeiro dela, 

passamos a realizar diligências de busca do mencionado bem pelas ruas e 

avenidas desta cidade, oportunidade em que foram encontrados 

04(quatro) veículos idênticos ao perseguido, todavia, após análises dos 

dados de identificação, verificamos nenhum se tratar do bem objeto da 

presente apreensão, posteriormente, conversando com populares e 

através de informações obtidas, diligenciamo-nos até a madeireira do 

cunhado da requerida, sito a rua B, parque industrial, nesta Comarca, 

onde conversamos com o sr. Gelson, que indagado, sobre a requerida, 

indicou a chácara do sr. Helton na comunidade Frei Canuto, onde 

comparecemos e o mesmo informou que a requerida se encontra morando 

atualmente na cidade e comarca de Juína/MT, ainda indagado, o informante 

não soube dizer o exato endereço dela naquela cidade, em seguida, 

através da informação do mesmo, conversamos com a srª. Inês, que 

indagada, confirmou que a requerida se encontra morando atualmente na 

cidade de Juína/MT, bem como, que pode ser encontrada no Restaurante 

Familia, sito a Avenida 9 de Maio, nº 221, Centro, naquela cidade, motivo 

pelo qual não foi possível efetuar a apreensão e nem a citação da srª. Eva 

Alves Lopes. Certificamos ainda que, tendo em vista as diligencias além da 

comum foram realizadas sob pedido e autorização da parte autora, 

margeamos as mesmas no valor de R$ 798,00 (setecentos e noventa e 

oito reais).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55185 Nr: 1717-09.2014.811.0088

 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): GERALDO LARA DA SILVA, ANTONIO 

FIRMINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 (...) Ademais, a petição inicial conta com os indícios suficientes a que 

alude o §6º do art. 17 da Lei nº 8.429/1992 para o fim de apresentar o 

presente pedido e justificar seu prosseguimento.Isso posto, ausentes 

quaisquer das hipóteses do §8º do art. 17 da Lei nº 8.429/1992, recebo a 

petição inicial.CITEM-SE os requeridos para que ofereçam resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, em conformidade com o 

artigo 17, §9º da Lei n.º 8.429/1992.Por analogia aos artigos 17, §3º da Lei 

n. 8.429/92, c/c § 3º do art. 6º da Lei n. 4717/65, em consagração ao 

microssistema do processo coletivo, notifique-se o Município de Aripuanã 

para, querendo, no prazo de 30 dias, manifestar-se nos autos.Oferecidas 

as contestações, caso nelas sejam suscitadas preliminares ou juntados 

documentos, dê-se vista ao Ministério Público para manifestar-se a 

respeito.Em seguida, intimem-se as partes sobre as provas que pretendem 

produzir, no prazo de quinze dias, apresentando, desde já, eventual rol de 

testemunhas. Após, conclusos para o saneador.Dê-se ciência ao 

Ministério Público.Intimem-se. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74353 Nr: 1062-95.2018.811.0088

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA ALVES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155.574/SP, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A, PASQUALI 

PARISE E GASPARINI JÚNIOR - OAB:4752/SP, WELSON GASPARINI 

JÚNIOR - OAB:116.196/SP

 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 certidão 

de ref. 21, no prazo de 15(qunze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64322 Nr: 3692-95.2016.811.0088

 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: BFS-CFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 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 certidão 

de ref. 37, no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 35741 Nr: 478-43.2009.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO VIEIRA BARBOSA, MANOEL SANTOS 

DA SILVA, VALDIR KALINSKI, MAX CARLOS DE ALBUQUERQUE 

ALMEIDA, PEDRO PEREIRA ROMA, LUCIANA JUNQUEIRA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT., DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, Georgia Pinto Dias Leite - OAB:10298, JOSE 

KROMINSKI - OAB:10.896/MT, Lucas Oliveira Bernardino Silva - 

OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190, MARCO 

AURÉLIO A. DE SOUZA - OAB:14134-E

 Intimo as partes requeridas para que apresentem os memoriais finais, 

dentro do prazo legal.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 39026 Nr: 1732-17.2010.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JOSE RECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para que no prazo de 05(cinco) dias, requeira o 

que entender de direito, sob pena de extinção.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69342 Nr: 369-75.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

UMUARAMA/PR, ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA - 

APEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMARA FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lino Massayuki Ito - 

OAB:OAB/PR 18.595, Marcos Rodrigues da Mata - OAB:OAB/PR 

36.313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça (ref. 14), ABRO 

VISTA AO REPRESENTANTE DA PARTE EXEQUENTE PARA 

MANIFESTAÇÃO NO PRAZO DE 05(CINCO)DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24311 Nr: 547-05.2010.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. MARTINS RIBEIRO - ME (PRODUZA 

AGROPECUÁRIA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9114/MT, EDÉSIO JOSÉ SEGALA - OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o requerimento da parte requerente às fls. 92.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIAS PARA OBTENÇÃO DE 

ENDEREÇO DO RÉU. OBRIGAÇÃO DO AUTOR. PEDIDO DE CONSULTA NO 

SISTEMA INFOJUD. INDEFERIMENTO.

I - É do exequente a incumbência de localizar e informar os bens do 

devedor capazes de satisfazer o débito. Não cabe ao judiciário efetuar 

buscas quando não comprovado que o Autor esgotou as possibilidades 

para a localização dos referidos bens;

II - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

( T J A M  -  P r o c e s s o :  A I  4 0 0 0 2 4 4 4 8 2 0 1 5 8 0 4 0 0 0 0  A M 

4000244-48.2015.8.04.0000 - Terceira Câmara Cível – Publicação: 

04/03/2015 – Relator: João de Jesus Abdala Simões)

Diante do exposto, intime-se a parte requerente para que indique bens 

para fins de constrição, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do 

feito por abandono de causa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23879 Nr: 109-76.2010.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:MT 11279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

Procuradora Federal - OAB:1553487

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE REQUERENTE, DRª PATRÍCIA 

MARIANO DA SILVA, para que no prazo de 05 (cinco) dias, informe nos 

autos o atual endereço da requerente ou junte aos autos comprovante de 

pagamento à requerente do valor levantado por meio de Alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 18750 Nr: 865-27.2006.811.0100

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: wilson matos da silva - 

OAB:10689 MS

 INTIMAÇÃO DO RÉU, na pessoa de seu advogado, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, informe os dados bancários bem como número do CPF do 

réu para fins de devolução do dinheiro depositado à fl. 52, pois não restou 

demonstrada a sua origem ilícita, nos termos da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64910 Nr: 1038-65.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE DO 

JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR LUIZ DOS SANTOS ME, CEZAR LUIZ 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição Inicial.

CITE-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, 

nos termos dos arts. 528 e ss. c/c 911 e ss. do NCPC.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça dos bens indicados 

na inicial, já acrescido dos honorários advocatícios que arbitro à razão de 

10% sob o valor da dívida, nos termos do art. 829 e 830 do NCPC, salvo 

se o executado optar pela realização da penhora online via BACENJUD.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

Comarca de Campinápolis

Diretoria

Edital

EDITAL Nº 03/2018-DF - TORNAR PÚBLICO o Gabarito Preliminar da prova, 

em conformidade com o Edital n. 001/2018-CA, de 03 de abril de 2018, 

disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico - MT n. 10230.

* O Edital n° 03/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80773 Nr: 1119-84.2012.811.0101

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMIRA ROSA BERNARDINO, NELSON BERNARDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, Cléia Marques de 

Albuquerque, Vera Helena Grandini, Nildo Barros de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA GOULART 

- OAB:13439-A/MT

 Vistos.

1. Considerando que esta Magistrada estará em gozo de compensatórias 

até o dia 05.06.2018, redesigno a solenidade anteriormente aprazada para 

o dia 27 de Junho de 2018, às 08:30 horas.

2. Intimem-se.

 3. Defiro o pedido da advogada (fls. 70) e, consequentemente, REVOGO 

a sua nomeação e NOMEIO para representar os requerentes o Defensor 

Público atuante na Comarca.

 Tendo em vista que ao advogado é assegurado o direito aos honorários, 

assim, na forma dos artigos 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal e 

artigo 22, § 1º da Lei nº 8.906/94, CONDENO o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento de honorários a advogada dativa que atuou nos presentes 

autos representando a parte autora até a presente decisão, Dra. Daniella 

Maria Lima Silva, OAB/MT nº 12.687-B, os quais arbitro em 3 URH, os 

quais correspondem na presente data em R$ 2.689,53 (dois mil, 

seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos). Expeça-se 

certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 09/2007 da CGJ.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 53718 Nr: 301-69.2011.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOMBONATTO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO ROQUE - ME, JOSE ANTONIO 

ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍZ SÉRGIO ROSSI - 

OAB:OAB/MT 10.089-A

 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 a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar acerca da devolução da carta de intimação de 

fls. 85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 53115 Nr: 1096-12.2010.811.0101

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS REINALDO, ELIZABETE PATUSSI BUCHELT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, ALEXANDRO 

ALEXANDRE, WILLIAM PRADO, VITOR KOTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar acerca da devolução do mandado de citação 

negativo de fls. 88/89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 80253 Nr: 571-59.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULVILAR ARTEFATOS LTDA, Orlando 

Moreira, MARCIA MARIA DIAS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR - 

OAB:OAB/RS 77.231-A, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar acerca da devolução das cartas de citação 

de fls. 97/98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 48096 Nr: 589-56.2007.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORK OESTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADOS UNIÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JUNIOR - OAB:9429/MS, ELDA AP. DOS SANTOS MENDEZ - 

OAB:OAB/MS 8436-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERTON AUDREY 

NICARETTA - OAB:10710/MT, RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - 

OAB:6296

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar acerca do mandado de citação negativo de 

fls. 100/102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 48550 Nr: 1054-65.2007.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNSPL, JCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 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 a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar acerca da devolução da carta de intimação de 

fls. 107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 83367 Nr: 627-24.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MAURO EVANGELISTA DOS SANTOS 

MADEIRAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238-B/MT

 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 abrir vista ao exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, requerer o que de direito, ante a certidão de decurso de 

prazo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 80434 Nr: 757-82.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICARETTA & CIA LTDA EPP, RODRIGO 

NICARETTA, MARILENE SOKOLOVSKI NICARETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JUNIOR - OAB:OAB/PE 20.366 D, Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691/A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A/MT

 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 
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cumprimento do Mandado de Citação dos executados Rodrigo e Marilene, 

devendo para tanto efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao 

sitio do TJ/MT (emissão de Guias Online), no valor de R$ 20,00 (vinte 

reais), correspondente ao zoneamento "Cláudia - Centro", bem como 

encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 44864 Nr: 119-64.2003.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO PREVIDELLI - 

OAB:OAB/MT 6781-A, RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, Simone Besold - OAB:17545-O

 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 a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, cumprir o despacho a seguir transcrito: "Vistos. 1. Para análise 

do pedido de penhora online, intime-se a Exequente para atualizar o débito, 

no prazo de 10 (dez) dias. 2. Após, conclusos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 51274 Nr: 653-95.2009.811.0101

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LONGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 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 a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar acerca do mandado de busca e apreensão 

negativo de fls. 81/82, sob pena de extinção do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 89561 Nr: 444-82.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Rodrigues do Prado, JOSUE 

BERNARDO SALGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:, Jackson Sokolovski Alves - OAB:MT - 21.114, 

JOÃO VICENTE NUNES LEAL - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:19187/B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 52/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de abrir vista ao advogado do réu Josue 

Bernardo Salgado para apresentação de suas alegações finais, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64281 Nr: 1684-02.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequias Pereira da Silva, Flávio Alberto Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Francisco Soares - 

OAB:12999/MT, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Vistos.

 Considerando a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência para o dia 02 de agosto de 2018, às 15h00min.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64334 Nr: 1738-65.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antonio da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos;

 Considerando a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência para o dia 02 de agosto de 2018, às 14h00min.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 88853 Nr: 2179-70.2018.811.0105

 AÇÃO:  Re laxamen to  de  P r i são ->L ibe rdade ->Med idas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CARLOS DE MORAIS - 

OAB:25598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, decido pela NÃO revogação da prisão preventiva de 

ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NETO, eis que há indícios suficientes de 

autoria e materialidade do delito e presentes estão os pressupostos 

autorizadores de sua prisão preventiva.Por fim, salienta-se que não 

existem elementos nos autos que demonstrem que as medidas cautelares 

diversas da prisão, trazidas pela Lei 12.403/2011, que alterou o artigo 319 

do CPP, sejam suficientes para reinserir o requerente no meio social, 

restando apenas a custódia preventiva como meio de coibir a reiteração 

de condutas delituosas.Com base na argumentação acima e em 

consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação 

de prisão preventiva de ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NETO.Traslade-se 

cópia das peças principais para os autos da respectiva ação penal.Após, 

arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. Intimem-se.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.De Aripuanã para 

Colniza, 25 de maio de 2018. Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta em 

substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77077 Nr: 581-18.2017.811.0105

 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: WMDA, SRBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar as partes para que juntem aos autos 

procuração devidamente assinada e declaração de hipossuficiência no 

prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento, conforme determinado na 

decisão de ref. 12.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78625 Nr: 1557-25.2017.811.0105

 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
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 PARTE AUTORA: E. N. IND. COMP. IMP. E EXP. DE MADEIRAS LTDA, Maria 

Helena Polles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:20.854 B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, 

para que recolha no prazo de 05 dias, as custas de distribuição e taxa 

judiciária para distribuição de carta precatória bem como as custas de 

diligencia de oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39873 Nr: 1315-13.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira da Silva, Renato da Silva 

Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Vistos;

Ante o teor da certidão de fls. 167, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério 

Público para se manifestar quanto a insistência da oitiva da testemunha 

José Maia, bem como apresentar seu endereço atualizado.

Ainda com base no mesmo documento, intime-se a defesa do acusado 

Renato da Silva Duarte para se manifestar quanto a insistência da oitiva 

das testemunhas que arrolou, bem como apontar os endereços 

atualizados de cada uma.

Com a apresentação dos endereços das testemunhas, EXPEÇA-SE Carta 

Precatória para a oitiva das testemunhas, caso residam em outras 

Comarcas. Se residentes nesta Comarca, tornem-me os autos 

CONCLUSOS para designação de audiência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a máxima urgência, mormente o 

presente feito estar inserido na Meta 2 do Conselho Nacional de Justiça, 

cujo objetivo é ser julgado até o dia 31 de dezembro de 2018.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 25026 Nr: 728-98.2004.811.0105

 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: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS 

DA GLEBA SÃO FRANCISCO-AGROFAN, APARECIDO CLAUDENIR 

CRIVELARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROVILIO MASCARELLO, MINERAÇÃO 

ARIPUANÃ S/A, COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DE RONDÔNIA LTDA. 

- COPEGRO, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Marcelo Cardoso de 

Oliveira - OAB:3598, MARISA APARECIDA DIAS DA SILVA - 

OAB:1.812/RO, MAURO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:2649, RAFAEL 

CUNHA RAFUL - OAB:4896, Rubens Devet Genero - OAB:3543/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ MASSARO - 

OAB:20633/PR, ELVIS BITTENCOURT - OAB:19015, Felipe Pelegrini - 

OAB:16064, Ieda Maria de Almeida Grabner - OAB:11455-B/MT, 

James Leornardo Parente Ávila - OAB:5.367, JONAS COELHO DA 

SILVA - OAB:5706/O, NELSON MAIA TIMO - OAB:5077/MT, Paulo 

Rogério de Oliveira - OAB:7074/O, Pedro Evangelista de Ávila - 

OAB:1823, RONALDO MONTEIRO FEGURI - OAB:8.328, Vanessa 

Pelegrini - OAB:10059

 Impulsiono os autos para intimar a) a parte autora para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fl. 1.508-1.538, b) os requeridos 

para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fl. 1.787-1.805, 

e, c) o requerido Rovílio Mascarello para se manifestar acerca da certidão 

de fl. 1.809, conforme determinação de fl. 1.810.

Oficial Escrevente

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76213 Nr: 2967-39.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 [...] Oportunamente, após certificar o trânsito em julgado desta sentença, 

adotar as seguintes providências:1.PROVIDENCIAR o necessário para a 

destruição da arma;2.À CONTADORIA para calcular custas, demais 

despesas processuais e valor da pena de multa monetariamente corrigida, 

PROCEDENDO ao necessário para cobrança;3.Quanto à PENA DE MULTA, 

proceder de acordo com o art. 686 do CPP e arts. 1598 e ss. da 

CNGC;4.Proceder à formação de AUTOS DE EXECUÇÃO PENAL, com a 

expedição de guia definitiva (ou provisória, conforme for), encaminhando 

conclusos para fins de especificação do cumprimento da pena 

(admonitória, local de cumprimento, etc.);5.Proceder às COMUNICAÇÕES 

devidas ao Instituto Nacional de Identificação, ao TRE (via INFODIP), ao 

Cartório Distribuidor e às demais indicadas no art. 1453 da 

CNGC;6.VERIFICAR a existência de armas, objetos e veículos apreendidos 

sem destinação, remetendo, neste caso, os autos conclusos;7.INTIMAR a 

vítima (art. 201, §2º, do CPP);8.Após, ARQUIVAR com as baixas e 

cautelas de estilo. Ciência ao Ministério Público.Serve o presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, mas não como Alvará de 

Soltura.Publicar. Intimar, observando-se o art. 392 do CPP.Cotriguaçu/MT, 

25 de maio de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 18759 Nr: 43-80.2002.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ALVES DE DEUS - Vulgo "Gibinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682/A/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da 

pena em abstrato, quanto ao acusado MÁRCIO ALVES DE DEUS, o que se 

faz, dentre outros, com fundamento nos arts. 107, IV e 109, todos do 

Código Penal. Sem custas e condenação em despesas.Por fim, à 

SECRETARIA para:1.DAR BAIXA NO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO 

(recolhimento de mandado, se necessário), expedindo contramandado, 

com as baixas e anotações necessárias;2.Intimar a Defesa;3.Intimar o 

Ministério Público;4.Transitada em julgado, o que deve ser certificado, 

arquivar com as baixas (inclusive em banco de dados) e anotações 

necessárias.Publicar. Intimar.Cotriguaçu, 27 de maio de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32712 Nr: 844-49.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON UNIZYCKI DOS SANTOS - Vulgo 

"Nelsinho borracheiro"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos...

Após pesquisas pelo Ministério Público, respostas apareceram.

 Isso quanto a ÉLIO, pois o endereço de Ramão ainda se vincula a 

Cotriguaçu.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. EXPEDIR Precatória para a oitiva da vítima ÉLIO SOARE ( Nova Alvorada 

do Sul/MS, rua Irineu Sousa Araújo, 866, Apartamento, fone (66) 
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98418-2418);

2. INTIMAR Defesa da Expedição;

3. Após retorno da Precatória (e de outra ainda pendente), vistas às 

partes para alegações finais (ou requerimento);

4. Após, conclusos.

 Ciência ao Ministério Público.

 Serve o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62251 Nr: 653-62.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO BATISTA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21.383/MT

 Com a juntada da "Denúncia" em seu inteiro teor, deve a Defesa ser 

novamente ouvida.

 Assim:

1.INTIMAR a Defesa para manifestação (se for nomeado, pessoalmente, 

mas por telefone, se residente em outra Comarca);

2.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71873 Nr: 2636-91.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO CORREA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR DIAS DE ARRUDA - 

OAB:12743

 Com o retorno do processo após acórdão, já transitado em julgado, à 

SECRETARIA:

1.INTIMAR o acusado (por meio de seu Defensor), isso para, querendo, 

APRESENTAR-SE à Secretaria deste Juízo para início do cumprimento de 

pena (regime fechado), no PRAZO DE 10 DIAS da intimação. 

Apresentando-se, formar AUTOS DE EXECUÇÃO, EXPEDIR GUIA DE 

RECOLHIMENTO e ENCAMINHÁ-LO para o presídio respectivo;

2.Não se apresentando, EXPEDIR MANDADO DE PRISÃO (CONDENAÇÃO), 

inserir no BNMP, adotando-se as providências de praxe quando do 

cumprimento;

3.Após cumprimento do mandado de prisão, FORMAR Autos de Execução 

e ARQUIVAR o presente processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81102 Nr: 1834-25.2018.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438/A

 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.Ressalta-se que, com intuito de prestigiar o princípio do 

contraditório e da ampla defesa, este Gabinete efetuou diligência no 

Sistema INFOJUD na intenção de obter o endereço da parte-requerida, 

sem êxito.Portanto, à SECRETARIA para:1.CITAR, por Edital, a 

parte-requerida, para que apresente resposta (inclusive contestação) no 

prazo de 15 dias, atentando-se aos efeitos da revelia;a.OBS.: o Edital 

também deverá ser divulgado no DJe.2.Após, CERTIFICADO o decurso de 

prazo, PROCEDER à nomeação de curador especial para atuar na defesa 

da parte-requerida, a partir da lista constante da Secretaria (obedecendo, 

como sempre, à alternância);3.Posteriormente, INTIMAR pessoalmente o 

curador nomeado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

quanto ao teor da nomeação. Aceitando-a, deve oferecer contestação, a 

contar da aceitação;4.CERTIFICADA a tempestividade da contestação, 

INTIMAR a parte-autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

impugnação à contestação ou, se for o caso, especificar as provas que 

pretende produzir/requerer o que entender de direito;5.Por fim, cumpridas 

as determinações acima, conclusos.Intimar.Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 26 de maio de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78044 Nr: 4148-75.2017.811.0099

 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: LUCIANA COELHO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de petição intitulada “Ação de retificação de nome” ajuizada por 

Luciana Coelho Pereira.

Juntaram-se documentos.

Posteriormente, a parte-autora peticionou juntando laudo de exame 

laboratorial, a fim de reforçar os argumentos da Inicial.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

POIS BEM.

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.

Por fim, considerando a matéria discutida nos autos, imprescindível a 

manifestação do Ministério Público.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. REMETER os autos ao Ministério Público para manifestação;

2. Após, conclusos.

Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 26 de maio de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81205 Nr: 1919-11.2018.811.0099

 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: D.M.M. LOPES & FILHOS LTDA – DISTRIBUIDORA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA DE 

MAGALHÃES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA 

- OAB:19635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de petição intitulada “Ação monitória” ajuizada por DMM LOPES & 

FILHOS LTDA contra Ana Paula dos Santos Pereira de Magalhães - ME.

Inicialmente, verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos 

arts. 319 e 320 e 700, todos do CPC, não sendo o caso de indeferimento 

(art. 330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial.

Por outro lado, DEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, 

tendo em vista que a pessoa jurídica comprovou através de indicação 

robusta de que não tem condições de arcar com as custas do processo e 

honorários advocatícios, sem prejuízo de seu patrimônio, de acordo com o 

artigo 98 do Código de Processo Civil e com o Enunciado 481 da Súmula 
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do STJ.

Outrossim, verifica-se que a pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição instruída por prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, de modo que o procedimento monitório é 

pertinente, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

Assim, DEFERE-SE, de plano, a expedição do mandado, com prazo de 15 

(quinze) dias, conforme requerido na inicial, nos termos do artigo 701 do 

Código de Processo Civil, anotando-se, nesse mandado, que, caso o 

requerido cumpra, ficará isento de custas (artigo 701, §1º do CPC), bem 

como que os honorários, em caso de pagamento, ficam fixados em 5% do 

valor da causa (art. 701, “in fine”, do CPC).

Conste, ainda, no mandado que, nesse prazo, o requerido poderá 

oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado judicial em mandado 

executivo, na forma do artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO DE CITAÇÃO, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 26 de maio de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80837 Nr: 1613-42.2018.811.0099

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELQUE BARBOZA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de petição intitulada “Ação monitória” ajuizada por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – SICREDI 

UNIVALES – MT/RO contra Melque Barboza Teixeira.

Inicialmente, verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos 

arts. 319 e 320 e 700, todos do CPC, não sendo o caso de indeferimento 

(art. 330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial.

Outrossim, verifica-se que a pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição instruída por prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, de modo que o procedimento monitório é 

pertinente, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

Assim, DEFERE-SE, de plano, a expedição do mandado, com prazo de 15 

(quinze) dias, conforme requerido na inicial, nos termos do artigo 701 do 

Código de Processo Civil, anotando-se, nesse mandado, que, caso o 

requerido cumpra, ficará isento de custas (artigo 701, §1º do CPC), bem 

como que os honorários, em caso de pagamento, ficam fixados em 5% do 

valor da causa (art. 701, “in fine”, do CPC).

Conste, ainda, no mandado que, nesse prazo, o requerido poderá 

oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado judicial em mandado 

executivo, na forma do artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO DE CITAÇÃO, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 26 de maio de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80773 Nr: 1561-46.2018.811.0099

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVDSS, IBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS GONÇALVES DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 21.384/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de petição informando a celebração de Acordo entre Luciene 

Villa dos Santos e Irimar Barbosa de Souza, tendo como objeto a guarda, 

visitas e alimentos referentes a menor Lavínia dos Santos Barbosa de 

Souza, requerendo a homologação judicial.

Inicialmente, processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA, conforme 

recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, 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.

Por fim, não obstante a urgência que o caso requer, observa-se a 

imprescindibilidade da manifestação do Ministério Público, considerando os 

direitos em questão.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. REMETER os autos ao Ministério Público para manifestação;

2. Havendo concordância com a homologação do acordo, conclusos para 

prolação de sentença;

3. Por outro lado, no caso de oferecimento de contraproposta, INTIMAR os 

requerentes para manifestação e após conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

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.: 80777 Nr: 1562-31.2018.811.0099

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDF, AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS GONÇALVES DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 21.384/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de petição informando a celebração de Acordo entre Adriana 

Barros de Freitas e André Morato, tendo como objeto a guarda, visitas e 

alimentos referentes aos menores Vitória Lorrayne de Freitas Morato, 

Abner Gabriel de Freitas Morato, Andrpe Akila de Freitas Morato e Ana 

Caroline de Freitas Morato, requerendo a homologação judicial.

Inicialmente, processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA, conforme 

recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, 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.

Por fim, não obstante a urgência que o caso requer, observa-se a 

imprescindibilidade da manifestação do Ministério Público, considerando os 

direitos em questão.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. REMETER os autos ao Ministério Público para manifestação;

2. Havendo concordância com a homologação do acordo, conclusos para 

prolação de sentença;

3. Por outro lado, no caso de oferecimento de contraproposta, INTIMAR os 

requerentes para manifestação e após conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 24 de maio de 2018.
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 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80785 Nr: 1566-68.2018.811.0099

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS GRANZA, SILVANA MARIA GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes e 

referendado pelo Ministério Público, que passa a ser parte integrante 

desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

JULGANDO-SE O PROCESSO EXTINTO COM ANÁLISE DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do CPC.Por fim, em razão da natureza da causa 

e da assistência por parte do Ministério Público, DEFERE-SE o benefício da 

justiça gratuita, motivo pelo qual ficam isentas as partes do pagamento das 

custas. Todavia, é possível a exigibilidade de tais valores caso haja a 

perda da condição de necessitados, na dicção do §3º do art. 98 do 

CPC.No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as partes;2.CIENTIFICAR o 

Ministério Público. Transitado em julgado, se nada for requerido, arquivar 

os autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 24 de maio de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66191 Nr: 773-37.2015.811.0099

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEI APARECIDA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante a petição juntada pela parte-requerida, informando o desinteresse na 

audiência de conciliação, nada há que ser feito se não o cancelamento da 

audiência e abertura do prazo para a apresentação de resposta.

Assim, CANCELA-SE a audiência de conciliação marcada para o dia 

25.05.2018, às 09h30min.

Informa-se, por oportuno, que este Gabinete realizou contato telefônico 

com o advogado Dr. Cleber Leal Jardim (substabelecido), informando-o do 

cancelamento da referida audiência.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-requerida para, querendo, oferecer resposta (inclusive 

contestação) no prazo de 15 dias, atentando-se ao previsto no art. 344 do 

CPC;

2. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, 

fatos ou argumentos novos, INTIMAR a parte-autora para impugnação no 

prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que pretende 

produzir/requerer o que entender de direito;

3. Após, conclusos.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

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.: 80132 Nr: 1069-54.2018.811.0099

 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): DEVERCI FERREIRA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, à SECRETARIA para:1.CITAR a parte-executada para, no 

prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida das 

custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa (arts. 827 e 829, do CPC);Por força do 

art. 829, §1º, do CPC, valerá o mandado de citação como mandado de 

penhora, avaliação e depósito. Efetivada a penhora, deve se manifestar a 

parte-executada (10 dias), conforme art. 847 do CPC. Após isso, diga a 

parte-autora sobre o interesse na adjudicação ou alienação por iniciativa 

particular (arts. 876 e 880, ambos do CPC).Caso requerido pela 

parte-autora, autoriza-se a expedição de “certidão premonitória” (art. 828 

do CPC). Não encontrado o executado, deverá o Oficial de Justiça arrestar 

“tantos bens quantos bastem para garantir a execução” (art. 830 do CPC), 

procedendo-se na forma do art. 830, §1º, do CPC. Neste caso, deve a 

parte-autora se manifestar (art. 830, §2º, do CPC). O executado poderá 

oferecer embargos à execução, independentemente de penhora, depósito 

ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de juntada aos 

autos do mandado de citação (arts. 914 e 915, do CPC).Salienta-se que os 

embargos não terão efeito suspensivo, nos termos do artigo 919 do 

CPC.No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, consoante art. 916 do CPC.No caso de integral pagamento no prazo 

de três (03) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida pela 

metade, considerando tal importe para o pagamento em questão (art. 827, 

§1º, do CPC). Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente como MANDADO 

DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 26 de maio de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79229 Nr: 528-21.2018.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILVANI P DE L TONETTA ME, CILVANI PINTO 

DE LIMA TONETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da Parte autora para 

tomar ciência da Sentença de Ref 13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28969 Nr: 308-09.2007.811.0099

 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: ALCIDES MESSIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA - OAB:3.920/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder aposentadoria por invalidez em favor de ALCIDES MESSIAS DE 

SOUZA[...] Tópico síntese do julgado à a) nome do segurado: ALCIDES 

MESSIAS DE SOUZA; b) benefício concedido: aposentadoria por invalidez; 

c) renda mensal atual: a calcular; d) data de início do benefício – DIB: 

conforme indicado no Dispositivo; e) renda mensal inicial – RMI: a calcular; 

f) data do início do pagamento: benefício ativo pela antecipação de tutela; 

g) prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 
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dias.Cotriguaçu/MT, 28 de maio de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33017 Nr: 1178-83.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZINA MAZIERO

 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...

Trata-se de Embargos de Declaração opostos após Embargos de 

Declaração opostos contra sentença que concedeu aposentadoria rural 

por idade.

 Nos últimos Embargos, pleiteia a requerida/embargante a declaração de 

sentença visando à extinção do processo sem resolução do mérito com 

fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Cabe explicar que a decisão quanto aos primeiros Embargos, 

concordando com o argumento da requerida, deu nova redação à parte da 

sentença, indicando expressamente que a DIB é a data do ajuizamento da 

Inicial.

 Esta nova redação é que levou a requerida a interpor novos Embargos de 

Declaração.

 O argumento central da embargante é que o INSS concedeu 

“administrativamente” o benefício.

 Em manifestação, a embargada discorda da argumentação.

 A DIB fixada pelo INSS (em concessão na seara administrativa) é 

posterior à indicada na sentença, motivo pelo qual a procedência do 

pedido, com a manutenção do processo, é vantajosa (portanto, 

necessária) à parte-autora.

 Por isso, não havendo o que se alterar na conclusão lançada pela 

decisão anterior, REJEITA-SE o pleito constante dos Embargos de 

Declaração.

 Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes;

2. No mais, manter o cumprimento e as mesmas disposições já constantes 

da sentença.

Cotriguaçu/MT, 28 de maio de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33044 Nr: 1167-54.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVINA FIUZA GONÇALVES

 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...

Certificada a tempestividade, recebe-se o recurso com efeito suspensivo.

Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a apelada para contrarrazões;

2. Após, com ou sem contrarrazões, REMETER ao TRF da 1ª Região.

Cotriguaçu/MT, 28 de maio de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35548 Nr: 400-45.2011.811.0099

 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: ANTONIO JACINTO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUDONI 

FILHO - OAB:146.997 AOB/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMETISTA - 

OAB:259.951 OAB/SP

 Vistos...

Considerando a Portaria 09/2018, na qual devido ao feriado Municipal, 

declara que no dia 29 de maio não haverá expediente, 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 29.05.2018, às 

13h30min.

Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 08.06.2018, às 10h00min, 

na Sala de Audiência do Fórum de Cotriguaçu.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR nos moldes do despacho de fls. 111/112;

2. Após, conclusos para audiência.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Cotriguaçu/MT, 20 de Abril de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60759 Nr: 493-71.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARIA RODRIGUES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Certificada a tempestividade.

 Recebe-se o recurso sem efeito suspensivo, incidente o art. 1.012, §1º, 

V, do CPC.

 Assim, à SECRETARIA para:

1. Intimar a recorrida para contrarrazões;

2. Após, com ou sem contrarrazões, REMETER ao TRF da 1ª Região.

 Cotriguaçu/MT, 28 de maio de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28323 Nr: 1258-52.2006.811.0099

 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: JOEL ZIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - PROC. FEDERAL - OAB:3.833/MT

 Vistos...

Ante a concordância da requerida com os cálculos apresentados, à 

SECRETARIA para:

1. EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, 

conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª Região, atentando-se aos valores 

indicados, em favor da parte-autora.

Cumprir, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60121 Nr: 1034-41.2011.811.0099

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RENIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR FERREZ - OAB:18766/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Inicial.Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAISEm atenção ao art. 85, 

§3º, I e §4º, III, do CPC, FIXAM-SE os honorários em 10% sobre o valor da 

causa.CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

(art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Não obstante, como se 

concedeu a “gratuidade da justiça” (fl. 20), as obrigações decorrentes da 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC. Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando 

não ter havido sucumbência da Fazenda Pública (“sentença contra”, cf. 

art. 496, I, do CPC), não é o caso de ser remetido o processo ao TRF da 1ª 

Região.Publicar. Intimar.Transitada em julgado, após certificado, arquivar 

com as baixas e anotações de estilo. Cumprir. Tópico síntese do julgado à 

não havendo condenação da Fazenda,  deixa-se de 

elaborá-lo.Cotriguaçu/MT, 05 de julho de 2017.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34132 Nr: 552-30.2010.811.0099

 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: JOSÉ VICENTE DO NASCIMENTO

 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:

 Defere-se o pleito do INSS (fl. 197v).

Assim:

1.INTIMAR a parte-autora para que traga aos autos o indeferimento 

administrativo (ou pelo menos documento alusivo ao atendimento);

2.Juntando indeferimento ou documento relacionado ao atendimento, 

proceder à intimação do INSS (cf. fl. 195);

3.Não apresentando, INTIMAR pessoalmente a parte-autora para tanto. 

Não o fazendo, conclusos. Fazendo, intimar o INSS (item 2).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34080 Nr: 500-34.2010.811.0099

 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: GEZABEL JUSTINIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Embora tenha havido a concessão administrativa do benefício, o pleito da 

parte-autora se mantém no “retroativo”, motivo pelo qual se mostra 

imprescindível a instrução.

 O feito já foi saneado.

Quanto à perícia médica¸ a parte-autora, devidamente intimada, não 

compareceu, motivo pelo qual se considera preclusa a possibilidade de 

produção probatório neste particular.

 Quanto ao Estudo Socioeconômico, defere-se, pois pertinente à espécie. 

Para este caso, será designada a Assistente Social vinculada ao 

Judiciário para que realize visita, estudo e posterior Laudo.

 Por todo o exposto, à SECRETARIA para:

1. Determinar à Assistente Social do Poder Judiciário vinculada ao Juízo a 

elaboração de estudo social e econômico da situação da parte-autora e de 

sua família. PRAZO de entrega: 21 dias após a visita. DEVE A 

ASSISTENTE SOCIAL SE ATENTAR AOS QUESITOS QUE FORAM (OU 

FOREM) JUNTADOS;

 2. INTIMAR a parte-autora para juntar quesitos para o Laudo 

Socioeconômico, bem como para informar, em 15 dias, se houve mudança 

de endereço da parte-autora, indicando-o;

3. Após juntada do Laudo, INTIMAR as partes para se manifestarem sobre 

o Laudo, bem com para, havendo assistente técnico, apresentar o 

respectivo parecer (art. 477, §1º, do CPC), além de ESPECIFICAREM 

PROVAS, bem como se desejam audiência de instrução;

4. Por fim, após o cumprimento do acima especificado, conclusos.

Serve o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.

Cotriguaçu/MT, 28 de maio de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30997 Nr: 546-91.2008.811.0099

 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: CLACI MARIA BORCHERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Embora o INSS pleiteia a extinção do processo, a existência de possíveis 

verbas (retroativo à DER) faz com que o processo ainda tenha utilidade.

 Não se concorda, porém, com o deferimento do pagamento do retroativa 

sem comprovação de que, quando do marco indicado (data do 

ajuizamento), a parte-autora já fazia jus ao benefício.

 Assim, à SECRETARIA para:

1. VIRTUALIZAR este procedimento;

2. INTIMAR o INSS para contestar a Inicial, isso no prazo de 30 dias (arts. 

335 e 183, ambos do CPC), consignando expressamente a advertência a 

que se refere o art. 344 do CPC;

3. HAVENDO contestação, INTIMAR a parte-autora para impugnação;

4. NÃO havendo contestação ou após manifestação da parte autora (ou 

decurso de prazo sem ela), conclusos.

Serve o presente como MANDADO/OFÍCIO, considerando a escassez de 

servidores e a celeridade pretendida.

 Cotriguaçu/MT, 28 de maio de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27998 Nr: 913-86.2006.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIDE JACOBI RODMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Trata-se de Impugnação arguida pelo INSS em relação ao início do 

cumprimento de sentença, apontando excesso de execução.

 Intimada para se manifestar, a impugnada se manteve inerte.

Havendo inércia, estando a argumentação da impugnante bem 

fundamentada, aduzindo o pagamento de verbas a outro título, deve ser 

julgada procedente a impugnação.

 Importante assinalar que a parte impugnada é beneficiária da “gratuidade 

da justiça”.

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido principal deduzido na 

impugnação, HOMOLOGANDO-SE os cálculos apresentados pela 

impugnante, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC.

 CONDENA-SE a impugnada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC). Não 
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obstante, como se concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

 No mais, à SECRETARIA:

1. Transitada em julgado:

a. EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, 

conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª Região, atentando-se ao valor 

indicado pela impugnante.

2. Após, arquivar com as baixas e anotações de estilo;

Intimar.

 Cotriguaçu/MT, 28 de maio de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34126 Nr: 546-23.2010.811.0099

 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: MARIA DE LOURDES TELES BARRETO

 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: DIEGO PEREIRA MACHADO 

(matrícula 1526582) - OAB:1526582

 Vistos...

Ante o conteúdo do acórdão, muito embora ainda se depare com a 

dificuldade em se localizar a parte-autora, o que não mais é incumbência 

do Juízo, já que, intimada, a patronesse se manteve inerte, segue-se.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 19/07/2018, às 14h30min, 

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.

Cotriguaçu/MT, 28 de maio de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27806 Nr: 724-11.2006.811.0099

 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: MARIA ROSA CAVALCANTE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALVES DE SOUZA - 

OAB:Mat. 1553340

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

quanto à certidão de fls. 96, requerendo o que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62963 Nr: 1323-03.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO MERGEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9.659-B/MT

 Antes da decisão acerca da prorrogação do prazo de suspensão 

(apenas no tocante à possível reparação do dano, frise-se), deve-se 

ouvir a Defesa.

 Assim:

1.INTIMAR a Defesa para se manifestar, inclusive juntando documentos 

comprovando a reparação do dano;

2.OFICIAR ao IBAMA, solicitando informações acerca do Termo de 

Embargo/Interdição 451428-C (enviar cópia, cf. p. 19), especialmente se 

houve o respeito ao ali contido;

3.Após respostas, conclusos.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49891 Nr: 2109-09.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José 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.26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49924 Nr: 2121-23.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO DUARTE LIRA

 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.: 50090 Nr: 2214-83.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helinson Marcos de Souza Lima

 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.16.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50091 Nr: 2215-68.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Gonçalves

 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.: 50144 Nr: 2256-35.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO

 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.: 50273 Nr: 2315-23.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO FERREIRA DA CRUZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/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.: 50276 Nr: 2318-75.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIANCA POZZOBON SILVA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/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): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 34173 Nr: 486-12.2014.811.0034

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato 

Grosso-CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VIEIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 486-12.2014.811.0034 (Código 34173)

VISTO,

DEFIRO o pedido de ref.: 39 e, consequentemente, DETERMINO a 

suspensão do feito por 10 (dez) meses.

 Por corolário, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição.

Após, transcorrido o prazo de sobrestamento do feito, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 26 de outubro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 39483 Nr: 1307-79.2015.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALDEIDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 que determina que o 

Gestor das Secretarias, independentemente de despacho judicial, proceda 

a movimentação processual, IMPULSIONO o presente feito, intimando a 

parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54501 Nr: 707-53.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GHGMrpEGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANTONIO COSTA 

MENACHO - OAB:10919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 rocesso nº 707-53.2018.811.0034Código nº 54501Vistos etc(...).CITE-SE 

o requerido, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data da 

audiência (CPC, art. 695, §2º), para comparecer à conciliação 

acompanhado de advogado, expedindo-se missiva precatória, se for o 

caso, exceto às comarcas contíguas, ficando o(a) oficial(a) de justiça com 

a faculdade do art. 212, §2º, do CPC.Caso inexitosa a conciliação, deverá 

o requerido apresentar sua resposta, nos termos do Art. 5º, §1º da Lei 

5.478/68, voltando-se os autos conclusos para designação de audiência 

de Instrução e Julgamento.Consigne-se no mandado de intimação da 

requerente que o seu não comparecimento implicará no arquivamento do 

pedido e, no do requerido, que haverá revelia, tudo de acordo com o art. 

7º da Lei nº 5.478/68.Saliento que o mandado deverá conter apenas os 

dados necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da 

petição inicial (CPC, art. 695, §1º).Intime-se as partes.Ciência ao Ministério 

Públ ico Estadual .Cumpra-se,  expeça-se o necessár io.À s 

providências.Dom Aquino/MT, 24 de abril de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito em Substituição Legal

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-16.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCIANO PORTUGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PORTUGUES OAB - MT0006365A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO BENEDITO DE MAGALHAES - ME (REQUERIDO)

 

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. PODER 

JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM AQUINO 

Processo n. 10002455-16.2017.8.11.0034 - PJE Vistos etc. Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por LUCIANO 

PORTUGUÊS em desfavor de GONÇALO BENEDITO DE MAGALHÃES - ME, 

requerendo o pagamento da quantia fixada na inicial, acrescida de juros 

legais e correção monetária. Da análise percuciente dos autos, denota-se 

que a parte reclamada foi citada e intimada (ID n. 10691833), no entanto, 

não compareceu à audiência de conciliação (ID n. 10804891), deixando 

ainda de apresentar contestação. É assente que o não comparecimento à 

referida solenidade, sem justa causa, enseja a revelia, presumindo-se 

verdadeiros os fatos deduzidos pela parte autora na peça de ingresso. A 

propósito, dispõe o art. 20 da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 20- Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. De 

elementar conhecimento que a revelia eleva a versão factual trazida pelo 

reclamante à condição de verdade formal/ processual e, no caso dos 

autos, o contrário não resulta da desta julgadora, principalmente pelos 

documentos juntados. In casu, o pedido é procedente, não somente 

porque a revelia faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora, mas porque a prova documental anexada com a petição 

inicial arrima satisfatoriamente juízo de procedência do pedido. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condeno a 

parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 10.185,38 (dez 

mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos) acrescidos de 

juros legais de 1% ao mês a partir da citação, bem como de correção 

monetária devida a partir da data do vencimento da obrigação. Sem custas 

e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95). Após o trânsito 

em julgado, a parte reclamada deverá ser intimada para cumprir 

voluntariamente a sentença, em 15 (quinze) dias, na forma do artigo 523-J 

do CPC/2015, sob pena de expedição, a requerimento verbal ou escrito do 

credor, de mandado de penhora e avaliação, com acréscimo de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. Publicada 

e registrada no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Submeta-se o 

presente PROJETO de SENTENÇA ao Juízo para homologação pela Exma. 

Juíza de Direito, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Dom Aquino/MT, 13 

de abril de 2018. 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. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito, em substituição 

legal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 35009 Nr: 771-05.2014.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gean Carlos Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARÃES 

- OAB:18839

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade do acusado GEAN 

CARLOS FERNANDES DA SILVA com fundamento no artigo 107, IV do 

Código Penal e artigo 30 da Lei 11.343/06.P.R.I.C.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos. Dom Aquino-MT, 07 de maio de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 44444 Nr: 1282-35.2005.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Canuto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229

 Processo nº 1282-35.2005.811.0093.

Código nº 44444

Vistos em plantão judiciário.

Analisando detidamente o pedido constante às fls. 295/296, bem como 

tendo em vista a proporção da “greve dos caminhoneiros”, o qual afetou o 

fornecimento de combustível à população em geral, a fim de evitar futura 

arguição de nulidade, REDESIGNO o Júri para o dia 25 de Setembro de 

2018 às 09h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações judiciais constantes às fls. 

254/255v, fls. 278/278v, e fls. 282.

Proceda-se o Servidor Plantonista às comunicações cabíveis em matéria 

de urgência.

 Após, deverá a Secretaria de Vara diligenciar e providenciar o 

necessário para o integral cumprimento da vertente decisão.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 28 de Maio de 2018, às 15h40min.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito em Plantão Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 51039 Nr: 916-83.2011.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR BATISTA GUIDARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, INDEFIRO a petição de fls. 55, eis que 

até o presente momento a parte executada não foi devidamente citada.

 Desse modo, 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.: 43776 Nr: 615-49.2005.811.0093

 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: AL, ORL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLR, NKR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR RHEINHEIMER - 

OAB:2756/MT, MARCELO SEGURA - OAB: MT -4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B/MT, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B/MT, THIAGO 

DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B/MT

 Processo nº 743-54.2014.811.0093

Código nº 72700

Vistos, etc.

De início, vale mencionar que a presente ação encontra-se em fase de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proposta por Ari Lodi, Olimpia Rizzelo Lodi 

e Marcelo Segura, em face de Rogério Luiz Rodrigues e Nadir Kaoch 

Rodrigues. Assim, proceda-se a Secretaria da Vara as devidas 

retificações, inclusive na capa dos autos.

Pois bem. No tocante o contido em petição de fls. 589/590, em análise às 
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circunstâncias e elementos dos autos, entendo que procede a pretensão 

do credor.

Isto porque, o art. 854 do Novo Código de Processo Civil, possibilita a 

penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, como se vê:

Art. 854 - Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução.

Ante o exposto, com fundamento no art. 835 e art. 854 do Novo Código de 

Processo Civil, acolho o pedido formulado pelo exequente, para o fim de 

determinar o bloqueio nas contas bancárias dos executados, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz, até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ, devendo ainda, não ser a presente decisão disponibilizada 

pelo DJe sob pena de restar infrutífera.

Caso reste positivo o bloqueio, lavre-se o competente termo, intime-se o 

executado, e prossiga-se a ação nos seus ulteriores termos.

Caso reste negativo o bloqueio, DEFIRO desde já a restrição on line a ser 

realizada em desfavor do executado, pelo sistema RENAJUD, e, ato 

contínuo, procedo a operação necessária, conforme se verifica do extrato 

anexo.

Acaso existam veículos com alienação fiduciária, não se determinará a 

restrição porquanto não integra o patrimônio do executado, mas sim, do 

credor fiduciário.

Ademais, oficie-se o INCRA cientificando aquele órgão a respeito da 

presente ação, bem como oficiem-se o INTERMAT e INCRA, para 

suspender quaisquer pedidos de regularização fundiária na referia área 

(objeto do vertente feito) em nome dos executados.

 Outrossim, considerando o teor da petição de fls. 587/588, e tendo em 

vista a perícia realizada no vertente feito, ACOLHO o pedido formulado 

pelo Sr. Perito, e DETERMINO que SE EXPEÇA o necessário para liberação 

dos 100% (cem por cento) dos honorários que se encontram depositados 

nos autos (fls. 575/575v).

 Por fim, INTIME-SE a parte exequente, a fim de que se manifeste nos 

autos, acerca do laudo pericial juntado às fls. 576/581, o qual deverá a 

parte interessada providenciar 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.

Feliz Natal/MT, 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.: 73481 Nr: 220-08.2015.811.0093

 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: AL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS-M, MBSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Lima Costa - 

OAB:MT/19.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 220-08.2015.811.0093.

Código nº 73481.

 Vistos, etc.

Defiro o pedido contido em petição de fls. 58/59, Proceda a Secretaria o 

necessário para o remanejamento das folhas juntadas equivocadamente 

nestes autos e nos autos de código 73480.

 Defiro o pedido de busca do endereço dos requeridos via BacenJud, o 

que faço neste momento, conforme extrato em anexo.

Em caso positivo, citem-se os requeridos nos endereços indicados, com 

exceção daqueles nos quais já houve pretérita tentativa de localização, 

expedindo-se Mandados de Citação e/ou Cartas Precatórias pertinentes.

Em caso negativo, considerando a petição de fls. 61/62, proceda-se a 

citação por EDITAL dos requeridos, nos termos do art. 256, inciso II, §3º 

do CPC, pelo prazo de 20 (vinte) dias, pelo DJe e fixação do edital no mural 

deste fórum.

Decorrido o prazo, o qual deverá ser certificado pelo Gestor, sem 

apresentação de Contestação, em respeito aos princípios da ampla defesa 

e contraditório, é de rigor que lhe seja nomeado curador especial em seu 

favor, razão pela qual desde já nomeio Dr. Juliano Berticelli, regularmente 

inscrito no cadastro de advogados dativos desta comarca conforme edital 

n.º 03/1012/DF, o qual deverá ser cientificado desta decisão. Intime-se o 

defensor nomeado de seu múnus, cientificando-a das obrigações e 

restrições constantes dos itens da CNGCJ/MT.

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Após o retorno, vistas a parte requerente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal, 29 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.: 75884 Nr: 97-73.2016.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 75884

Vistos.

Inicialmente, desentranhe-se a Certidão de fls. 22, devendo ser juntada 

nos autos 45386.

 No mais, certifique-se o trânsito em julgado e, após, à CAA.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Feliz Natal/MT, 29 de maio de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83472 Nr: 788-19.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MARQUES CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARINHO MENDES - 

OAB:286.959

 Vistos, etc.

Em cumprimento à Carta Precatória, DESIGNO audiência para o dia 14 de 

agosto de 2018, às 13h45min.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, informando a data da solenidade ora 

designada.

Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 45314 Nr: 774-55.2006.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA PORTEIRA LTDA-ME, RICARDO 

BENEVIDES MARQUES, ODAIR CAMPOS CHAGAS

 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
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 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77588 Nr: 989-79.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLG, JLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 77588

Vistos, etc.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que procede 

a pretensão do credor, e com fundamento no art. 835 e art. 854 do Novo 

Código de Processo Civil, acolho o pedido formulado pelo exequente, para 

o fim de determinar o bloqueio nas contas bancárias da parte executada, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz, até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ, devendo ainda, não ser a presente decisão disponibilizada 

pelo DJe sob pena de restar infrutífera.

Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que procedam às 

intimações necessárias.

Não sendo localizados referidos valores, fica a parte exequente desde já 

intimada a indicar bens passíveis de penhora, com remessa dos autos, no 

prazo de 15(quinze) dias, sob pena suspensão do processo pelo prazo 

de 01 ano, suspensa a prescrição (art. 40, LEF).

 Findo referido prazo, não sendo localizados bens passíveis de penhora, 

determino, desde já, o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com o início 

da prescrição intercorrente, independentemente de qualquer decisão, 

ressalvando que com a localização de bens do executado, os autos 

deverão ser imediatamente desarquivados.

Após o prazo prescricional (05 anos), contado a partir do arquivamento, 

vistas ao exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias e, após, conclusos 

para análise da ocorrência da prescrição.

Cumpra-se.

Feliz Natal/MT, 29 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.: 78473 Nr: 126-89.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP, JAD, NEG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 76934

Vistos, etc.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que procede 

a pretensão do credor, e com fundamento no art. 835 e art. 854 do Novo 

Código de Processo Civil, acolho o pedido formulado pelo exequente, para 

o fim de determinar o bloqueio nas contas bancárias da parte executada, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz, até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ, devendo ainda, não ser a presente decisão disponibilizada 

pelo DJe sob pena de restar infrutífera.

Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que procedam às 

intimações necessárias.

Com o bloqueio online e da certidão do Sr. Oficial de Justiça, vistas ao 

exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) sob pena de 

extinção, devendo apresentar bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão do processo pelo prazo de 01 ano, suspensa a prescrição 

(art. 921, III, §1º CPC).

Cumpra-se.

Feliz Natal/MT, 29 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.: 74986 Nr: 943-27.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esquadrias Bona Ltda - EPP, Kaiane Carla 

Bona, ARILDO BONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor da petição de fls. 14, consoante disposto no art. 91, do 

CPC/2015, “As despesas dos atos processuais praticados a requerimento 

da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão 

pagas ao final pelo vencido”.

Desse modo, expeça-se o necessário para a citação dos executados, nos 

termos da decisão de fls. 07/08, 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. 14.

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.: 72865 Nr: 862-15.2014.811.0093

 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: CDCDLADAS-SCDM, WA, KA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 72865

Vistos, etc.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que procede 

a pretensão do credor, e com fundamento no art. 835 e art. 854 do Novo 

Código de Processo Civil, acolho o pedido formulado pelo exequente, para 

o fim de determinar o bloqueio nas contas bancárias da parte executada, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz, até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ, devendo ainda, não ser a presente decisão disponibilizada 

pelo DJe sob pena de restar infrutífera.

Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que procedam às 

intimações necessárias.

Com o bloqueio online e da certidão do Sr. Oficial de Justiça, vistas ao 

exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) sob pena de 

extinção, devendo apresentar bens passíveis de penhora.

Cumpra-se.

Feliz Natal/MT, 29 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.: 44914 Nr: 384-85.2006.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPENSADOS BRASIL NORTE IMPORTAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte apelada, a fim de que apresente as contrarrazões, no 

prazo de quinze dias (art. 1.010, § 1º, CPC).

 Caso a apelada apresente apelação adesiva, INTIME-SE o apelante para 

apresentar contrarrazões (art. 1.010, § 2º, CPC).

Após tudo cumprido e certificado, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região (art. 1.010, § 3º, CPC).

Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto nos itens da 

CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 29227 Nr: 47-33.2005.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPENSADOS BRASIL NORTE IMPORTAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte apelada, a fim de que apresente as contrarrazões, no 

prazo de quinze dias (art. 1.010, § 1º, CPC).

 Caso a apelada apresente apelação adesiva, INTIME-SE o apelante para 

apresentar contrarrazões (art. 1.010, § 2º, CPC).

Após tudo cumprido e certificado, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região (art. 1.010, § 3º, CPC).

Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto nos itens da 

CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 46032 Nr: 135-03.2007.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROTÉCNICA SILFER LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL`AGNOL - 

OAB:MT/10.843-A, Romualdo José Zalevski - OAB:MT/12.292

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, INDEFIRO o pedido constante às fls. 

140/140v, eis que é ônus da parte exequente providenciar a referida 

diligência.

 Desse modo, 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.: 75081 Nr: 983-09.2015.811.0093

 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, ADELCIO GARCIA - ME

 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. 17, 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.: 78327 Nr: 12-53.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADIS ELIZA ABATTI

 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. 13, INDEFIRO por ora a citação do executado 

por edital, vez que não foram esgotados os meios ordinários para 

localização do executado.

Desse modo, 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.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70675 Nr: 897-43.2012.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LYDER EM MADEIRAS AGROFLORESTAL DA 

AMAZÔNIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Valente Pires - 

OAB:7679

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, bem como ante o teor do despacho às 

fls. 83, DETERMINO que a Secretaria de Vara diligencie e providencie o 

necessário para o integral e correto cumprimento da decisão de fls. 74.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 45451 Nr: 911-37.2006.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

PASSADOR LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:Subprocurador-G

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, DEFIRO o pedido de fls. 204/205, 

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, expeça-se o necessário para intimação dos executados, a 

fim de efetuarem o pagamento da dívida remanescente, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o lapso temporal, 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83647 Nr: 906-92.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA VULCÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:MT/9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo-se da presente cópia de 

mandado.

Após o cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao Juízo de origem 

com as cautelas e homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74130 Nr: 525-89.2015.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICKISSON BECKERT, WELLINGTON FREIRE 

ROLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Èrica Alves Diniz Porfirio - 

OAB:OAB/MT 14.027, GUILHERME CALVO CAVALCANTE - 

OAB:24.542/A

 Vistos, etc.

Diante da Portaria nº 725/2018-DGTJ-PRES, o qual suspendeu o 

expediente no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, na 

data de 28/05/2018, em razão da proporção da “greve dos 

caminhoneiros”, REDESIGNO a solenidade para o dia 18/09/2018 às 

14h00min.

Mantenho inalteradas as determinações judiciais contidas no presente 

feito.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83501 Nr: 808-10.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clayton Grassioto, PASCOALINA GRASSIOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo-se da presente cópia de 

mandado.

Após o cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao Juízo de origem 

com as cautelas e homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75969 Nr: 138-40.2016.811.0093

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONIR GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIZUO HAMAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:15326

 Vistos, etc.

Analisando detidamente o presente feito, verifica-se que o advogado Dr. 

Rui Heemann Junior permaneceu com os autos além do prazo legal, 

inviabilizando a célere prestação jurisdicional.

Assim sendo, referente ao pedido de busca e apreensão, constante às 

fls. 72/73, este perdeu o objeto, considerando que instado a devolver os 

autos, o digno Advogado, Dr. Rui, cumpriu o determinado.

Ademais, no tocante a aplicação de multa por litigância de má-fé, entendo 

desnecessária tal medida. Contudo, diante do ocorrido, cabível se faz a 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de 

Sinop/MT, comunicando o fato e requisitando-se a aplicação das sanções 

disciplinares cabíveis.

Ressalta-se a perda do direito do Advogado Dr. Rui Heemann Junior, de 

ter vista dos autos fora da Secretaria da Vara.

Cumprido o ato, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para ciência a 

fim de se apurar eventual responsabilidade penal do Advogado.

 Por fim, depois de realizada a efetivação das determinações 

supramencionadas, DETERMINO que a Secretaria de Vara, proceda-se ao 

necessário para cumprimento da decisão de fls. 71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72959 Nr: 925-40.2014.811.0093

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIM AFINOVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIZUO HAMAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:15326

 Vistos, etc.

Analisando detidamente o presente feito, verifica-se que o advogado Dr. 

Rui Heemann Junior permaneceu com os autos além do prazo legal, 

inviabilizando a célere prestação jurisdicional.

Assim sendo, referente ao pedido de busca e apreensão, constante às 

fls. 72/73, este perdeu o objeto, considerando que instado a devolver os 

autos, o digno Advogado, Dr. Rui, cumpriu o determinado.

Ademais, no tocante a aplicação de multa por litigância de má-fé, entendo 

desnecessária tal medida. Contudo, diante do ocorrido, cabível se faz a 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de 

Sinop/MT, comunicando o fato e requisitando-se a aplicação das sanções 

disciplinares cabíveis.

Ressalta-se a perda do direito do Advogado Dr. Rui Heemann Junior, de 

ter vista dos autos fora da Secretaria da Vara.

Cumprido o ato, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para ciência a 

fim de se apurar eventual responsabilidade penal do Advogado.

 Por fim, depois de realizada a efetivação das determinações 

supramencionadas, DETERMINO que a Secretaria de Vara, proceda-se ao 

necessário para cumprimento da decisão de fls. 71.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83545 Nr: 835-90.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Bruno Crestani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRANCO & OLIVEIRA LTDA -ME, Moisés 

Gonçalves de Oliveira, Marisa dos Santos Branco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERONATTO - 

OAB:8.916, HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - OAB:7483-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DA SILVA ARAÚJO 

JÚNIOR - OAB:14775-B

 Vistos etc.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo-se da presente cópia de 

mandado.

Após o cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao Juízo de origem 

com as cautelas e homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77621 Nr: 1006-18.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sipal Indústria e Comércio Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE BONA TSCHOPE, MARCIO 

RODRIGO TSCHOPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO AVANCINI 

CARNELOS - OAB:10.924

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 30/32), com base no artigo 

1.022 do Novo Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a sentença 

proferida por este juízo às fls. 28/28v.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz; ou ainda, corrigir erro material.

 Assim, conclui-se que os embargos de declaração não visam a um novo 

julgamento da causa, mas tão-somente ao aperfeiçoamento do decisório já 

proferido. Nesse sentido, o êxito na interposição desse recurso fica 

condicionado à observância dos rigorosos lindes traçados no art. 1.022 

do Código de Processo Civil – CPC.

No caso vertente, pela fundamentação invocada, verifico que prospera as 

alegações do embargante.

Isto porque, RECONHEÇO o erro material ocorrido nos autos, eis que os 

honorários advocatícios e custas processuais foram pactuados na 

petição de acordo juntada, conforme fundamentação invocada nos 

vertentes embargos declaratórios.

Assim, reconheço o erro apontado, razão pela qual, RECEBO os 

presentes embargos declaratórios e, no mérito, ACOLHO a pretensão 

neles deduzida, SUPRINDO tal lapso, tornando sem efeito o seguinte 

parágrafo da r. sentença em voga:

“As partes executadas arcarão com os honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do acordo, nos termos do 

artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil, ante a complexidade da 

causa.”

Cumpra-se a sentença de fls. 28/28v, observando as alterações da 

vertente decisão, expedindo-se o necessário, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80573 Nr: 1518-64.2017.811.0093

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAN MARCOLIN MORETTO, JOSÉ NILTON 

MORETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 65/66v), com base no artigo 

1.022 do Novo Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a sentença 

proferida por este juízo às fls. 64/64v.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz; ou ainda, corrigir erro material.

 Assim, conclui-se que os embargos de declaração não visam a um novo 

julgamento da causa, mas tão-somente ao aperfeiçoamento do decisório já 

proferido. Nesse sentido, o êxito na interposição desse recurso fica 

condicionado à observância dos rigorosos lindes traçados no art. 1.022 

do Código de Processo Civil – CPC.

No caso vertente, pela fundamentação invocada, verifico que prospera as 

alegações do embargante.

Isto porque, RECONHEÇO o erro material ocorrido nos autos, eis que os 

honorários advocatícios e custas processuais foram pactuados na 

petição de acordo juntada, conforme fundamentação invocada nos 

vertentes embargos declaratórios.

Assim, reconheço o erro apontado, razão pela qual, RECEBO os 

presentes embargos declaratórios e, no mérito, ACOLHO a pretensão 

neles deduzida, SUPRINDO tal lapso, no qual deverá a r. sentença em 

voga constar as seguintes determinações:

“Custas e Honorários Advocatícios conforme pactuado”.

 Cumpra-se a presente decisão, bem como o remanescente da sentença 

de fls. 64/64v, expedindo-se o necessário, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74933 Nr: 908-67.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva Maquinas Ltda, MARIO PEREIRA DA 

SILVA, ODETE MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO a citação do executado Mario Pereira da Silva no endereço 

constante da CDA, por Oficial de Justiça, expedindo-se Carta Precatória, 

com as advertências do art. 252 do CPC.

Com a devolução da missiva, em caso de infrutífera a tentativa de citação, 

conclusos para análise dos demais pedidos do exequente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75127 Nr: 1029-95.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIANE MADEIRAS LTDA-ME, SONIA 

MARIA PEREIRA, VALDOMIRO ANTONIO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO a consulta ao Sistema Infojud com relação ao executado, 

conforme extratos em anexo.

Após, EXPEÇA-SE MANDADO DE CITAÇÃO para o endereço localizado no 

extrato do Sistema Infojud, atentando-se para a necessidade de Carta 

Precatória.

Com a devolução da missiva, em caso de infrutífera a tentativa de citação, 

conclusos para análise dos demais pedidos do exequente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75111 Nr: 1013-44.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirandola e Cia Ltda, WILLIAN DIEGO 

MIRANDOLA, WESLEI RICARDO MIRANDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar os pedidos da petição de fls. 23/26, verifica-se que a 

Sra. Oficiala de Justiça não cumpriu os atos determinados no Mandado de 

Citação, razão pela qual determino sua entrega à Oficiala para 

cumprimento, no prazo legal.

Em sendo infrutífero, conclusos para análise dos pedidos da Fazenda 

Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77731 Nr: 1065-06.2016.811.0093

 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: VALDEREI PESCINELLI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - REDE/CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A/MT

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

demonstrando a imperiosidade de sua produção, no prazo de 15 dias.

 Decorrido tal prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, volte-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82412 Nr: 2719-91.2017.811.0093

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Ari Caus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT, Ricardo Accacio Moreira de Mello - OAB:21.740

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR, 

proposta por Banco Bradesco S.A, contra ANDRÉ ARI CAUS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

A inicial (fls. 04/05v.) veio instruída dos documentos de fls. 06/27, sendo 

devidamente recebida às fls. 33/34, momento em que foi deferida a liminar 

pleiteada.

Em petição de fls. 42/49 a parte requerida pugnou pela nomeação do 

requerido como fiel depositário do bem, visto que este seria necessário e 

de extrema importância para garantir contra perdas na safra do ano 

corrente, sendo deferido o pedido às fls. 54/56v.

Às fls. 69/71 foi juntado acordo formulado pelas partes, e requerem a sua 

homologação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e Decido.

Ante o teor do acordo às fls. 69/71, verifico que as partes compuseram 

amigavelmente o litígio e, em pleno exercício da autonomia da vontade, 

pactuaram sobre o objeto da lide.

Posto isso, não resta a este Juízo, alternativa, se não a homologação do 

referido acordo.

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDADO ENTRE AS 

PARTES, para que surta os jurídicos e legais efeitos.

 Outrossim, em que pese as partes pugnarem pela suspensão do curso do 

processo até o cumprimento integral do acordado, INDEFIRO TAL PEDIDO, 

eis que tal negativa não restará em prejuízo de qualquer das partes, uma 

vez que, caso haja o descumprimento do acordo, poderá a parte 

interessada ingressar com nova ação.

 Desta forma, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Custas conforme pactuado.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado e pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74745 Nr: 800-38.2015.811.0093

 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: SAMOEL DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EVANGELISTA COUTINHO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em que pese os autos terem vindo conclusos para despacho, determino 

que certifique-se quanto a tempestividade das alegações finais 

apresentadas nos autos.

 Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72565 Nr: 648-24.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazonia Revendedora de Motos Ltda, ELVIS 

ANTONIO KLAUK, ERVIDES FIDENCIO KLAUK, ELVIS ANTONIO KLAUK 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor da petição de fls. 27, 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. 10/10v, independentemente do recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de justiça.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78051 Nr: 1202-85.2016.811.0093

 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: CARLOS ADELAR FAGANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A/MT

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

demonstrando a imperiosidade de sua produção, no prazo de 15 dias.

 Decorrido tal prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, volte-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76151 Nr: 227-63.2016.811.0093

 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: ALDAIR ANTONIO SEVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cumpra-se integralmente a decisão proferida às fls. 30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74381 Nr: 636-73.2015.811.0093

 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: LIDIA DE QUEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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 Cumpra-se integralmente a decisão proferida às fls. 91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74917 Nr: 892-16.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor Brolim

 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. 

21, DETERMINO que a Secretaria de Vara diligencie e providencie o 

necessário para o integral cumprimento da decisão de fls. 06/07, 

observando o endereço informado (fls. 21), devendo tal citação 

proceder-se por meio de Aviso de Recebimento - AR.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 51175 Nr: 139-64.2012.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA COUTINHO DE LARA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Laura C. Costa Dias - 

Procuradora Federal - 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83063 Nr: 522-32.2018.811.0093

 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: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 

n.º 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, necessária à 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte 

requerente cumprido este requisito conforme fls. 14/16.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência do devedor.

Por outro lado, há receio de que a parte autora sofra danos pelo uso 

inadequado dos bens e pelo desaparecimento dos mesmos, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 

911/69 e alterações da Lei n.º 13.043/2014, DEFIRO, liminarmente, a busca 

e apreensão pleiteada.

 Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se os bens e os 

documentos do veículo com o autor, na pessoa por ele indicada, devendo 

constar do auto o endereço completo do depositário e competindo ao 

autor.

Consigo que, 05 (cinco) dias após executada a liminar, consolidar-se-ão 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. 

(art. 3º, §1º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação dada pela Lei 

10.931/2004)

 Executada a liminar, cite-se o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados desde o cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, 

compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos 

encargos decorrentes da inadimplência (STJ, Recurso Especial nº 

1.418.593, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, - MS 2013/0381036-4), 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º 

do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, 

art. 56).

Poderá ainda o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, 

ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do 

Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar a restituição.

Concedo os benefícios do art. 212 e 846 do Novo Código de Processo 

Civil.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 47177 Nr: 43-88.2008.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO a consulta aos Sistemas Renajud e Infojud com relação à 

executada, conforme extratos em anexo.

No mais, INDEFIRO, por ora, o pedido de buscas junto ao INFOSEG por 

este Juízo não possuir acesso ao referido sistema, bem como consulta ao 

Bacenjud e Siel em razão de problemas técnicos no momento da consulta.

Assim, manifeste-se a parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 46421 Nr: 514-41.2007.811.0093

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR POSSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GUOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:MT/8.247-B, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT/7440

 Vistos, etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proposta por OSMAR POSSER, 

em face de EDSON GUOLO, ambos devidamente qualificados nos autos 

(fls. 351/352).

Entre uma diligência e outra, foi protocolado aos autos petições, o qual as 

partes formularam acordo, bem como informaram o cumprimento do 

pactuado (fls. 402/404v).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e Decido.

Ante o teor das petições juntadas às fls. 402/404v, verifico que as partes 

compuseram amigavelmente o litígio e, em pleno exercício da autonomia da 

vontade, pactuaram sobre o objeto da lide.

Posto isso, não resta a este Juízo, alternativa, se não a homologação do 

referido acordo.

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDADO ENTRE AS 

PARTES, para que surta os jurídicos e legais efeitos.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, e art. 925, ambos do 

CPC.

Indefiro o pedido de dispensa das custas processuais. Desse modo, 

custas e honorários advocatícios conforme pactuado.

 PROMOVA-SE o cancelamento/baixa incidente no veículo informado na 
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petição de fls. 404/404v, conforme pugnado, expedindo-se o necessário.

 Caso requerido pela parte, DEFIRO desde já o desentranhamento dos 

documentos originais juntados aos autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Considerando que as partes desistem do prazo recursal, remeta-se o 

feito à Central de Arrecadação e Arquivamento para as providências 

cabíveis.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 46923 Nr: 1021-02.2007.811.0093

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIA BASSANI, SANDRO ALVES CAMELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA FIORAVANÇO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 Vistos.

INDEFIRO a alteração do assistente simples, passando a constar com 

Espólio de Guido Schille, representado por Lucas Thiago Lucas Schille, em 

razão da não apresentação do Termo de Inventariante mencionado às fls. 

314.

No mais, vista ao requerente para se manifestar acerca da certidão de fls. 

311/312, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76922 Nr: 613-93.2016.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTO RABELLO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO a consulta aos Sistemas Renajud e Infojud com relação ao 

executado, conforme extratos em anexo.

Após, EXPEÇA-SE MANDADO DE CITAÇÃO para o endereço localizado no 

extrato do Sistema Infojud, atentando-se para a necessidade de Carta 

Precatória.

Com a devolução da missiva, vistas ao exequente para requerer o que 

entender de direito.

No mais, INDEFIRO, por ora, o pedido de buscas junto ao INFOSEG por 

este Juízo não possuir acesso ao referido sistema, bem como consulta ao 

Bacenjud e Serajud em razão de problemas técnicos no momento da 

consulta.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 49281 Nr: 31-06.2010.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C R SCHERWINSKI, CLARISSE ROHDE 

SCHERWINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que procede 

a pretensão do credor, DEFIRO a restrição on line a ser realizada em 

desfavor do executado, pelo sistema RENAJUD, e, ato contínuo, procedo a 

operação necessária, conforme se verifica do extrato anexo.

Acaso existam veículos com alienação fiduciária, não se determinará a 

restrição porquanto não integra o patrimônio do executado, mas sim, do 

credor fiduciário.

Em sendo localizados veículos, EXPEÇA-SE Mandado de Penhora e 

Avaliação, atentando-se para a necessidade de Carta Precatória em caso 

de endereço em outra Comarca, para a constrição dos veículos em nome 

da executada, lavrando-se o competente auto, com posterior envio dos 

autos ao gabinete para registro da penhora, devendo a parte autora 

requerer o que entender de direito.

Não sendo localizados referidos veículos, fica a parte exequente desde já 

intimada a indicar bens passíveis de penhora, sob pena suspensão do 

processo pelo prazo de 01 ano, suspensa a prescrição (art. 40, LEF).

 Findo referido prazo, não sendo localizados bens passíveis de penhora, 

determino, desde já, o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com o início 

da prescrição intercorrente, independentemente de qualquer decisão, 

ressalvando que com a localização de bens do executado, os autos 

deverão ser imediatamente desarquivados.

Após o prazo prescricional (05 anos), contado a partir do arquivamento, 

vistas ao exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias e, após, conclusos 

para análise da ocorrência da prescrição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70137 Nr: 367-39.2012.811.0093

 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): Rodado Auto Peças Ltda - ME (Rodado Auto 

Peças), Roberto Konzen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração de fls. 120/206, opostos pelo antigo 

patrono da parte requerente alegando, em síntese, que faz jus aos 

honorários sucumbenciais referente ao acordo celebrado nos autos, 

tendo em vista que atuou como patrono da parte requerente. Requereu 

ainda, o reconhecimento de má-fé do requerente, com pagamento de 

indenização.

A parte requerente se manifestou requerendo o não acolhimento dos 

embargos sob a alegação de impossibilidade de rediscussão de matéria 

suscitada por terceiro estranho à lide e, alternativamente, o 

reconhecimento de inexistência de omissão alegada.

É o breve relatório.

DECIDO.

Analisando detidamente as alegações do embargante, tenho que não 

assiste razão a este, uma vez que busca nos presentes autos discutir 

relação contratual com a parte requerente.

Ao alegar a existência de omissão, esta não merece prosperar, uma vez 

que os honorários sucumbenciais fazem parte do acordo homologado.

Assim, a discussão quanto à relação contratual profissional entre o 

embargante e a instituição financeira deverá ocorrer em autos próprios.

Assim, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no mérito, NEGO 

PROVIMENTO a pretensão neles deduzida, conforme preconiza o artigo 

1022, II do CPC, mantendo assim a sentença como esta lançada.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73084 Nr: 1000-79.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO OLIVEIRA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, tendo em vista o requerimento da parte 

exequente às fls. 50/52, e considerando a quantidade de tentativas de 

citação da parte executada, restando todas infrutíferas, bem como ante o 

transcurso do prazo desde a distribuição da presente ação até a data 

hodierna, DETERMINO que a citação da parte executada se dê por edital.
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 Desse modo, cite-se, a executada, por edital, nos termos do art. 256, 

inciso II, §3º do CPC, pelo prazo de 20 (vinte) dias, pelo DJe e fixação do 

edital no mural deste fórum.

Decorrido o prazo, o qual deverá ser certificado pelo Gestor, sem 

apresentação de Contestação, em respeito aos princípios da ampla defesa 

e contraditório, é de rigor que lhe seja nomeado curador especial em seu 

favor, razão pela qual desde já nomeio Dr. Juliano Berticelli, regularmente 

inscrito no cadastro de advogados dativos desta comarca conforme edital 

n.º 03/1012/DF, o qual deverá ser cientificado desta decisão. Intime-se o 

defensor nomeado de seu múnus, cientificando-a das obrigações e 

restrições constantes dos itens da CNGCJ/MT.

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Depois de tudo cumprido e certificado, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar-se nos autos.

 Após, volte-me os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82722 Nr: 261-67.2018.811.0093

 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: Compensados Tigre LTDA, Lenoir Felipe Bachinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. PERUZATTO, LAMINADOS SÃO JOSÉ LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:7570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 261-67.2018.811.0093

Código nº 82722

Vistos, etc.

Recebo os Embargos de Terceiro.

 Citem-se os Embargados, através de seus advogados, para, querendo, 

contestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinam os 

artigos 677, §3º c/c artigo 679, ambos do NCPC, advertindo-os, de que, se 

não houver contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial.

Após, com ou sem apresentação da contestação o que deverá ser 

devidamente certificado, voltem-me os autos conclusos, nos termos do 

art. 679, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 29 de maio de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79454 Nr: 810-14.2017.811.0093

 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: PAULO ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMAR LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jucelene Aparecida de Brito - 

OAB:20.270, Otilio Ribeiro Neto - OAB:13.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Édilo Tenório Braga - 

OAB:MT/14.070, JACSON MARCELO NERVO - OAB:8271-E

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, este Juízo entende por prudente, 

postergar a análise do pedido de denunciação a lide, para após realização 

de audiência de conciliação, tendo em vista que até o presente momento 

não foi realizado audiência em Juízo com as partes, bem como tendo em 

vista a nova sistemática do vigente Código de Processo Civil.

Desse modo, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74631 Nr: 754-49.2015.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.A.R. PIRES E CIA LTDA - ME, Carlos Augusto 

Rodrigues Pires, MARIA MADALENA GRADE PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B, ARY 

FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionéids - OAB:16.691/A

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

demonstrando a imperiosidade de sua produção, no prazo de 15 dias.

 Decorrido tal prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, volte-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76579 Nr: 430-25.2016.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAMINADOS SÃO JOSÉ LTDA EPP, CHARLES OZORIO 

DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. PERUZATTO ME, LEONARDO PERUZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Processo nº 430-25.2016.811.0093

Código nº 76759

Vistos.

Cumpra-se decisão retro, expedindo-se o necessário.

 Feliz Natal/MT, 29 de maio de 2018.

Juliano Hermont Hermes da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73763 Nr: 372-56.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.A.R. PIRES E CIA LTDA - ME, CARLOS 

ALGUSTO RODRIGUES PIRES, MARIA MADALENA GRADE PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionéids 

- OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, postergo a análise do pedido constante 

às fls. 65/66, para momento oportuno, ante o teor da decisão judicial 

prolatada às fls. 31.

Assim, AGUARDE-SE ulterior decisão a ser proferida nos autos em 

apenso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70216 Nr: 448-85.2012.811.0093

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlei Canello Dessordi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Severo de Lemos - 

Procurador Federal - OAB:, Roberta Sales Tertuliano - Procuradora 

Federal - OAB:PF/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 125/126).

 Assim, RETIFIQUE-SE a capa dos autos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 497 de 685



Ademais, INTIME-SE a Autarquia Federal para, no prazo de 30 dias, 

apresentar impugnação, na forma do artigo 535 do CPC, bem como para, 

no mesmo prazo, manifestar-se nos termos do artigo 100, § 9º e § 10º, da 

CF/88 (compensação de débitos), sob pena de perda do direito de 

abatimento, o que deverá ser certificado.

Transcorrido o prazo assinalado ou caso a Autarquia Federal concorde 

expressamente com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a respectiva 

requisição de pagamento, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região.

Outrossim, se a Autarquia apresentar valor a ser compensado, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de 

direito, valendo o silêncio como concordância. Nessa hipótese, caso não 

haja irresignação, PROMOVA-SE a compensação.

Se, em outro viés, a Autarquia Federal contestar por mera petição o valor 

apresentado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar nos autos, valendo o silêncio como concordância. Nessa 

hipótese, desde já também vale registrar que, se transcorrido "in albis" o 

prazo assinalado ou caso a parte exequente concorde expressamente 

com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do 

artigo 85, §3º, I, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art. 23, Lei 8.906/94.

Cumpra-se imediatamente, expedindo-se o necessário com máxima 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77441 Nr: 908-33.2016.811.0093

 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): CRISTINA DA SILVA ME, CRISTINA DA SILVA, 

FABIANO CRISOSTOMO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E 

APREENSÃO requerido por BANCO CATERPILLAR S.A. em face de 

VLADEMIR CANELLO ME, ambos devidamente qualificados nos autos.

Petição da parte autora informando que as partes transigiram 

extrajudicialmente, pugnando assim pela extinção do feito (fls. 28), 

requerendo a remessa para o Juízo originário.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido de desistência formulado pela parte autora merece acolhimento, 

porquanto é lícito a esta, a qualquer momento, desistir do processo, antes 

de formada a triangularização processual.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

Deixo de determinar a remessa ao Juízo originário, em razão do 

Provimento 31/2015 da CGJ, que determina o arquivamento dos autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79018 Nr: 504-45.2017.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Winter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MG 44.698

 Vistos, etc.

De início, CERTIFIQUE-SE quanto a tempestividade da impugnação aos 

embargos oferecidas no presente feito.

 Outrossim, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, demonstrando a imperiosidade de sua produção, no prazo de 15 

dias.

 Decorrido tal prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, volte-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76780 Nr: 543-76.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Winter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MG 44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051

 Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77441 Nr: 908-33.2016.811.0093

 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): CRISTINA DA SILVA ME, CRISTINA DA SILVA, 

FABIANO CRISOSTOMO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 52/56v) opostos pelo Banco 

ABC Brasil S.A, com base no artigo 1.022 do Novo Código de Processo 

Civil, insurgindo-se contra a sentença proferida por este Juízo às fls. 

51/51v.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz; ou ainda, corrigir erro material.

 Assim, conclui-se que os embargos de declaração não visam a um novo 

julgamento da causa, mas tão-somente ao aperfeiçoamento do decisório já 

proferido.

 Nesse sentido, o êxito na interposição desse recurso fica condicionado à 

observância dos rigorosos lindes traçados no art. 1.022 do Código de 

Processo Civil – CPC.

No caso vertente, pela fundamentação invocada, verifico que não 

prospera as alegações da parte embargante, eis que analisando 

detidamente a sentença, verifico que inexistem quaisquer omissões, 

contradições ou obscuridade a serem sanadas. Menciono ainda que, o 

respeitável decisium foi conclusivo, de acordo com o entendimento deste 

Juízo, enfrentando toda a questão posta em Juízo.

Assim, eventual outro descontentamento acerca do seu conteúdo deve 

ser postulado pelos mecanismos recursais existentes, e não por meios 

dos embargos declaratórios, que como se sabe, somente é factível para 

as hipóteses em que na decisão houver omissão, obscuridade ou 

contradição.

 Assim, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no mérito, NEGO 

PROVIMENTO a pretensão neles deduzida, conforme preconiza o artigo 

1022, II do CPC, mantendo assim a sentença como esta lançada.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74740 Nr: 798-68.2015.811.0093

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE E SILVA LAGES, CLÓVES CARNEIRO 

DE MORAES E SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Monteiro 

Laurenço - OAB:16780

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, e 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, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como 

dos envolvidos, DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme pauta da 

conciliadora.

Caso a tentativa de conciliação reste infrutífera, as partes sairão intimadas 

na presente solenidade, a fim de manifestarem acerca das provas que 

ainda pretendam produzir, demonstrando a imperiosidade de sua 

produção, no prazo de 15 dias, valendo-se o silêncio pela inexistência.

 Depois de tudo cumprido e certificado, volte-me os autos conclusos para 

homologação do acordo, saneamento do feito, ou julgamento antecipado 

da lide.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76228 Nr: 268-30.2016.811.0093

 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: ANTONIO JOSE E SILVA LAGES, CLOVIS CARNEIRO DE 

MORAIS SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E 

PREVIDENCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT/13.245-A

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, e 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, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como 

dos envolvidos, DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme pauta da 

conciliadora.

Após realização da audiência de conciliação, volte-me os autos conclusos 

para homologação do acordo, saneamento do feito, ou julgamento 

antecipado da lide.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79905 Nr: 1131-49.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAION MICHEL DE JESUS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 38/38v), com base no artigo 

1.022 do Novo Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a sentença 

proferida por este juízo às fls. 37/37v.Vieram-me os autos conclusos.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz; ou ainda, corrigir erro material. Assim, conclui-se que os 

embargos de declaração não visam a um novo julgamento da causa, mas 

tão-somente ao aperfeiçoamento do decisório já proferido. Nesse sentido, 

o êxito na interposição desse recurso fica condicionado à observância 

dos rigorosos lindes traçados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – 

CPC.

No caso vertente, pela fundamentação invocada, verifico que prospera as 

alegações do embargante.

Isto porque, RECONHEÇO o erro material ocorrido nos autos, eis que não 

cabível a condenação da parte exequente em honorários advocatícios, 

conforme fundamentação invocada nos vertentes embargos declaratórios.

Assim, reconheço o erro apontado, razão pela qual, RECEBO os 

presentes embargos declaratórios e, no mérito, ACOLHO a pretensão 

neles deduzida, SUPRINDO tal lapso, no qual deverá a r. sentença em 

voga constar as seguintes determinações:

“Honorários advocatícios incabíveis”.

Cumpra-se a presente decisão, bem como o remanescente da sentença 

de fls. 37/37v, expedindo-se o necessário, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71217 Nr: 602-69.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMT, NM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON MARTINS PINHEIRO 

QUEIROZ - OAB:18028/O, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON MARTINS PINHEIRO 

QUEIROZ - OAB:18028/O

 Vistos, etc.

Ante o teor da Manifestação Ministerial de fls. 108, EXPEÇA-SE nova Carta 

Precatória, a fim de proceder a citação da parte requerida, observando o 

mesmo endereço descrito na missiva de fls. 105, nos termos do despacho 

de fls. 98/99, ficando deferidos os benefícios do artigo 252 e 253 do 

NCPC.

Ademais, anoto, por oportuno, que caberá ao Sr. Oficial de Justiça, a 

verificação das condições pertinentes a realização da intimação conforme 

previsto no artigo 252 do NCPC.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83159 Nr: 593-34.2018.811.0093

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVOR ORLANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA VANDERLEI POMMER - 

OAB:MT/14.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De início, analisando detidamente a exordial, observa-se, que não foi 

atendido o disposto nos artigos 319 e 320 do Novo Código de Processo 

Civil.

Isto porque, o requerente não atribuiu o valor da causa corretamente de 

acordo com o proveito econômico a ser obtido no processo, eis que há 

divergência existente entre o valor constante na peça inicial, e o valor da 

CDA.

 Desse modo, transcrevo o seguinte entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

OCORRÊNCIA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRESCRIÇÃO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 174 DO CTN.1. 

(...) Não existe qualquer vício no título pela divergência entre o valor da 

CDA e o valor da causa, porquanto o valor dado à causa é o valor da 

dívida inscrita devidamente atualizado, acrescido, ainda, do encargo legal 

previsto no Decreto-lei 1.025/69.3. (TRF-4 - AC: 95708520104049999 RS 

0009570- 85.2010.404.9999, Relator: OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA, 

Data de Julgamento: 24/08/2010, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

D.E. 01/09/2010).

Assim, INTIME-SE o requerente, na pessoa de seu advogado para que 

EMENDE a inicial, a fim de que sane a falha apontada, no prazo de 15 
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(quinze) dias, bem como recolha o remanescente da taxa judiciaria, sob 

pena de indeferimento da inicial (artigo 321, § único do NCPC).

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e volte-me os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74280 Nr: 598-61.2015.811.0093

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: M.M GRADE & CIA LTDA, MARIA MADALENA GRADE 

PIRES, Carlos Augusto Rodrigues Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito Sicredi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:MT/13..920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, demonstrando a imperiosidade 

de sua produção, no prazo de 15 dias.

 Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74330 Nr: 609-90.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALGUSTO RODRIGUES PIRES, 

VALDIR JOSÉ HOLSCHUCH, MARIA MADALENA GRADE PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Conforme certificado pelo Oficial de Justiça às fls. 27, intime-se a parte 

exequente para depositar o complemento da diligência sob pena de não 

realização do ato.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79276 Nr: 688-98.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR GUILHERME, Sonia Maria dos Santos 

Guilherme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 64/67v), com base no artigo 

1.022 do Novo Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a sentença 

proferida por este juízo às fls. 63/63v.Vieram-me os autos conclusos.Eis o 

breve relatório. Passo a decidir.Cumpre esclarecer, inicialmente, que 

cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto 

ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz; ou ainda, corrigir erro 

material. Assim, conclui-se que os embargos de declaração não visam a 

um novo julgamento da causa, mas tão-somente ao aperfeiçoamento do 

decisório já proferido. Nesse sentido, o êxito na interposição desse 

recurso fica condicionado à observância dos rigorosos lindes traçados no 

art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.No caso vertente, pela 

fundamentação invocada, verifico que não prospera as alegações da 

parte embargante, eis que analisando detidamente a sentença, verifico 

que inexistem quaisquer omissões a serem sanadas. Menciono ainda que, 

o respeitável decisium foi conclusivo, de acordo com o entendimento deste 

Juízo, enfrentando toda a questão posta em Juízo.Além do mais, a 

sentença em voga consta a seguinte deliberação:“Outrossim, em que pese 

as partes pugnarem pela suspensão do curso do processo até o 

cumprimento integral do acordado,INDEFIRO TAL PEDIDO,eis que tal 

negativa não restará em prejuízo de qualquer das partes, uma vez que, 

caso haja o descumprimento do acordo, poderá a parte interessada 

ingressar com nova ação”.Assim, eventual outro descontentamento 

acerca do seu conteúdo deve ser postulado pelos mecanismos recursais 

existentes, e não por meios dos embargos declaratórios, que como se 

sabe, somente é factível para as hipóteses em que na decisão houver 

omissão, obscuridade ou contradição.Assim,RECEBO os presentes 

embargos declaratórios e, no mérito, NEGO PROVIMENTO a pretensão 

neles deduzida, conforme preconiza o artigo 1022, II do CPC, mantendo 

assim a sentença como esta lançada.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76291 Nr: 306-42.2016.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Augusto Rodrigues Pires, MARIA MADALENA 

GRADE PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 Vistos.

Nos termos do art. 9º e 10 do CPC, vistas a parte autora para se 

manifestar acerca do pedido de reconhecimento de litispendência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72320 Nr: 459-46.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GALDESIO MOREIRA LIMA, Maria da 

Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INDEFIRO a consulta aos Sistemas Siel e Infojud uma vez que os 

executados já foram citados (fls. 44 e 58).

Manifeste-se a parte exequente sobre a continuidade da execução no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 44905 Nr: 369-19.2006.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. W. MADEIRAS LTDA, ELENI APARECIDA 

OZORIO, Oreste Farias de Fonseca, Osvaldo Antunes Ferreira, Rui Carlos 

Queiroz, Valdir Veloso da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B

 Vistos.

DEFIRO a citação do executado Orestes Farias Fonseca no endereço 

constante do extrato de fls. 230, por AR, conforme requerido.

Após o retorno do AR, conclusos para análise dos demais pedidos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 43297 Nr: 133-04.2005.811.0093
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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: ARGENTA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DONISETE MINATTO, GETÚLIO TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 3.548-A, MAURO ANTONIO STUANI - OAB:6116-B/MT

 Vistos, etc.

Inicialmente, determino a alteração para Cumprimento de Sentença, 

devendo realizar as alterações necessárias.

Acerca do pedido de acesso às informações fiscais do executado, 

DEFIRO-O, diante do esgotamento dos meios ordinários para localização 

de bens passíveis de expropriação para a satisfação do débito e a não 

garantia do valor do débito.

Conforme entendimento pacífico da jurisprudência é necessário que se 

lance mão de todos os meios existentes para localização de bens antes 

do acesso ao sigilo fiscal.

Verifica-se que as tentativas junto aos Sistemas BacenJud e RenaJud 

foram infrutíferas, restando justificada a quebra do sigilo fiscal das 

executadas, com a apresentação das Declarações de Imposto de Renda 

dos anos 2016 a 2018, conforme comprovantes em anexo.

Nos termos do art. 477 da CNGC, o presente feito passa a correr em 

segredo de justiça, somente tendo acesso a este as partes e seus 

advogados com procuração nos autos (art. 189, inciso III e §1º do CPC), 

devendo a Secretaria realizar a correta identificação dos autos nos 

termos do art. 347, V da CNGC, bem como a alteração junto ao Sistema 

Apolo.

Diante do resultado da consulta junto à Receita Federal, determino desde 

já, a suspensão do processo pelo prazo de 01 ano, suspensa a 

prescrição (art. 921, III, §1º CPC).

 Findo referido prazo, a prescrição intercorrente se iniciará, 

independentemente de qualquer decisão (art. 921, §4º, CPC).

 Após o prazo prescricional (03 anos – art. 206, §3º, V do Código Civil), 

contado a partir do arquivamento, vistas ao exequente, pelo prazo de 15 

(quinze) dias e, após, conclusos para análise da ocorrência da prescrição 

intercorrente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74013 Nr: 469-56.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia Santos de Souza 

Dornelles - OAB:13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que procede 

a pretensão do credor, diante o caráter alimentar da verba, bem como da 

inércia do Estado para efetuar o pagamento, apesar de intimado em 

31/08/2016.

Assim, determino o sequestro nas contas bancárias Estado de Mato 

Grosso, CNPJ 03.507.415/0001-44, no Banco do Brasil, Agência 3834-2, 

conta-corrente 1010100-4, utilizando-se, para tanto, do sistema 

BACEN-JUD, até o valor da execução, devendo os autos permanecer no 

Gabinete do Juiz, até que seja processada a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, 

do Provimento n. 04/2007 – CGJ, devendo ainda, não ser a presente 

decisão disponibilizada pelo DJe sob pena de restar infrutífera.

Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, caso 

haja bloqueio de valores, encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial 

para intimar o Estado de Mato Grosso acerca do bloqueio para, querendo, 

se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, apresentando embargos, sob 

pena de preclusão.

Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não havendo oposição de 

embargos, o que deverá ser certificado, tornem os autos conclusos para 

sentença de extinção da execução e consequente expedição de Alvará 

Judicial em favor da parte exequente.

Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a 

tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, 

querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75325 Nr: 1118-21.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIR NARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR PEDRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui Heemann Junior - 

OAB:MT/15.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO a restrição on line a ser realizada em desfavor do executado, pelo 

sistema RENAJUD, e, ato contínuo, procedo a operação necessária, 

conforme se verifica do extrato anexo.

Acaso existam veículos com alienação fiduciária, não se determinará a 

restrição porquanto não integra o patrimônio do executado, mas sim, do 

credor fiduciário.

No entanto, verifica-se que os veículos indicados pelo exequente não são 

de propriedade do executado, conforme extrato em anexo.

Assim, vistas ao exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74012 Nr: 468-71.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia Santos de Souza 

Dornelles - OAB:13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que procede 

a pretensão do credor, diante o caráter alimentar da verba, bem como da 

inércia do Estado para efetuar o pagamento, apesar de intimado em 

31/08/2016.

Assim, determino o sequestro nas contas bancárias Estado de Mato 

Grosso, CNPJ 03.507.415/0001-44, no Banco do Brasil, Agência 3834-2, 

conta-corrente 1010100-4, utilizando-se, para tanto, do sistema 

BACEN-JUD, até o valor da execução, devendo os autos permanecer no 

Gabinete do Juiz, até que seja processada a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, 

do Provimento n. 04/2007 – CGJ, devendo ainda, não ser a presente 

decisão disponibilizada pelo DJe sob pena de restar infrutífera.

Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, caso 

haja bloqueio de valores, encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial 

para intimar o Estado de Mato Grosso acerca do bloqueio para, querendo, 

se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, apresentando embargos, sob 

pena de preclusão.

Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não havendo oposição de 

embargos, o que deverá ser certificado, tornem os autos conclusos para 

sentença de extinção da execução e consequente expedição de Alvará 

Judicial em favor da parte exequente.

Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a 

tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, 

querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72414 Nr: 534-85.2014.811.0093

 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): ARISTIDES CABREIRA, TEREZINHA VERÔNICA 
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DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE acerca da interposição de embargos.

Caso negativo, expeça-se ALVARÁ JUDICIAL em favor do exequente, 

conforme requerido.

Após, conclusos para análise do pedido de bloqueio online e assinatura do 

Alvará.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80701 Nr: 1596-58.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO MOACIR SCAVANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Oficial de Justiça apresentar Certidão 

retificando o modelo o veículo apreendido.

Após, nos termos do Provimento 31/2015 da CGJ, comunique-se o Juízo 

originário acerca do cumprimento da ordem, devidamente certificado, 

arquive-se com baixa na distribuição.

EXPEÇA-SE o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72221 Nr: 380-67.2014.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA GERFRAN LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia Santos de Souza 

Dornelles - OAB:13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o trânsito em julgado e após ao ARQUIVO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 47904 Nr: 785-16.2008.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO SCHERER, GERSINO PRADO, 

ELIENE ROCHA PEREIRA, RUTH FRANCISCA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia Santos de Souza 

Dornelles - OAB:13.906-B

 Vistos.

INTIME-SE o exequente, pessoalmente, para se manifestar acerca da 

Exceção de Pré-executividade apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74752 Nr: 803-90.2015.811.0093

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIELE DOS SANTOS FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:16853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 Vistos, etc.

Diante de ter ocorrido o decurso do prazo para o advogado da parte 

autora, devidamente intimado em audiência se manifestar, INTIME-SE 

pessoalmente a parte autora para se manifestar no feito, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção, conforme o §1º do artigo 

485 do NCPC.

Decorrido prazo, certifique-se, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72818 Nr: 827-55.2014.811.0093

 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): CIPRIANO BARCELAR DE SOUSA, ANGELICA 

RAMOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, determino o 

desentranhamento do Mandado de Penhora e Avaliação para seu 

cumprimento no prazo legal.

Em sendo infrutífero, conclusos para análise do pedido de bloqueio online.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 49527 Nr: 278-84.2010.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEI RICARDO MIRANDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Luiz Puhl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de fls. 90, certifique-se o Sr. Gestor quanto ao 

retorno da Carta Precatória.

 Intime-se a parte exequente para juntar comprovante de distribuição da 

missiva na Comarca de Paranatinga, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 51097 Nr: 62-55.2012.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josemar Denardin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CÂNDIDO CALDEIRA, ELZA EVARINE 

CALDEIRA, Milton de Souza Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Gutierrez de Melo - 

OAB:9231/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317-B/MT

 Vistos.

Diante da petição de fls. 127/146, incluam-se os herdeiros de Elza Evarine 

Caldeira no polo executado, fazendo as alterações necessárias junto ao 

Sistema Apolo, inclusive quanto ao patrono.

No mais, vista ao exequente para se manifestar acerca do ofício de fls. 

123/124, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

EXPEÇA-SE o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83277 Nr: 1312-61.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:13.388
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o declínio de competência à este Juízo, DETERMINO a intimação 

pessoal da parte autora, 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, imediatamente, expedindo-se o necessário, com urgência, 

eis que se trata de PROCESSO META 2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83278 Nr: 969-65.2014.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CP, FPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:13.388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor da Manifestação Ministerial retro, DETERMINO que 

NOTIFIQUE–SE a equipe interprofissional formada pelas doutas Assistente 

Social e Psicóloga credenciadas, a fim de que realize o estudo 

psicossocial na residência onde a menor se encontra, apresentando 

relatório conclusivo ao Juízo, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81019 Nr: 1793-13.2017.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Paula Debastiane Grassioto, Clayton Grassioto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

SORRISO - SICREDI CELEIRO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO os presentes embargos à execução opostos pela executada, 

bem como CONCEDO o efeito suspensivo, vez que presentes os 

pressupostos do art. 919, § 1º do CPC.

Postergo a análise dos demais pedidos para após a formação do 

contraditório. Assim, DETERMINO a intimação da parte embargada para se 

manifestar nos autos, apresentando impugnação, no prazo legal.

Depois de tudo cumprido e certificado, 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.: 78392 Nr: 66-19.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Paula Debastiane Grassioto, Clayton 

Grassioto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a concessão do efeito suspensivo nos autos em apenso, 

AGUARDE-SE ulterior decisão a ser proferida no presente feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 51039 Nr: 916-83.2011.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR BATISTA GUIDARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte exequente pugnou 

às fls. 59 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71964 Nr: 195-29.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT ADM. DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL JOSE ZORZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, em que pese o teor do pugnado pelo 

executado na solenidade retro, a finalidade da audiência de conciliação 

era por fim a demanda judicial, as quais ambas as partes possuem 

interesse. Desse modo, diante do desinteresse da exequente na 

composição amigável, DETERMINO a sua intimação, 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.: 80906 Nr: 1704-87.2017.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL JOSE ZORZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADM. DE CONSORCIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Depois de cumprido integralmente todas as determinações judiciais 

contidas no presente feito, AO ARQUIVO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 43075 Nr: 12-10.2004.811.0093

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANUÁRIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT-4.877-A, RODRIGO ROBALINHO ESTEVAM - OAB:8703-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CERAVOLO 

ROPELLI HUCK - OAB:8.593-MT, JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:MT/8.247-B, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Vistos, etc.
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Cumpra-se a decisão retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 45206 Nr: 668-93.2006.811.0093

 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: EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI - ESPÓLIO, 

FUNDAÇÃO FERNANDO EDUARDO LEE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Horschutz Guimarães 

- OAB:3515/MT, ENY DA SILVA SOARES - OAB:25806/SP, JULIANO 

BERTICELLI - OAB:12121/MT, JULIANO TRAMONTINA - OAB:4728-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRAJÁ REZENDE DE LACERDA 

- OAB:, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:OAB/MT 2.492

 Vistos, etc.

Cumpra-se a determinação judicial proferida no feito em apenso.

 Após, conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71651 Nr: 1039-13.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LRDS, FFRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, DEFIRO o item “01” do pedido de fls. 84, 

conforme pugnado. Assim, determino que a Secretaria de Vara diligencie e 

providencie o necessário para o integral cumprimento do que fora 

requerido.

 Após, volte-me os autos conclusos para análise dos demais pedidos 

constantes às fls. 84.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 45065 Nr: 529-44.2006.811.0093

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE TAL, ANTÔNIO 

LAURENTINO FÊLIX, AVENIR FERNANDO MARQUES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 Vistos, etc.

Tendo em vista a existência de lembrete pendente de juntada constando 

no Sistema Apolo, encaminho os autos à Secretaria, para a devida 

juntada, e após voltem-me os autos conclusos, para deliberação no feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80417 Nr: 1445-92.2017.811.0093

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MWDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE RANECO - OAB:17579/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor da manifestação Ministerial de fls. 34, DETERMINO que a 

Secretaria de Vara diligencie e providencie o necessário para o integral 

cumprimento da decisão de fls. 25/25v, observando os endereços 

informados (fls. 34).

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 51136 Nr: 100-67.2012.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jó Abrão de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 Vistos, etc.

Ante o teor da petição de fls. 222, DEFIRO tal pedido, nos termos pugnado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73567 Nr: 285-03.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De início, verifico que a petição de embargos à execução juntada às fls. 

43/50 encontra-se incompleta, ou seja, faltando folhas. Assim, INTIME-SE o 

Douto Advogado peticionante para que sane tal lapso.

 Após, considerando a natureza da ação dos embargos à execução, 

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.: 73557 Nr: 275-56.2015.811.0093

 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 RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO IRIS GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor da petição de fls. 53/54, CITE-SE a requerida, por edital, nos 

termos do art. 256, inciso II, §3º do CPC, pelo prazo de 20 (vinte) dias, pelo 

DJe e fixação do edital no mural deste fórum.

Decorrido o prazo, o qual deverá ser certificado pelo Gestor, sem 

apresentação de Contestação, em respeito aos princípios da ampla defesa 

e contraditório, é de rigor que lhe seja nomeado curador especial em seu 

favor, razão pela qual desde já nomeio Dr. Juliano Berticelli, regularmente 

inscrito no cadastro de advogados dativos desta comarca conforme edital 

n.º 03/1012/DF, o qual deverá ser cientificado desta decisão. Intime-se o 

defensor nomeado de seu múnus, cientificando-a das obrigações e 

restrições constantes dos itens da CNGCJ/MT.

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Depois de tudo cumprido e certificado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestar-se nos autos.

 Após, volte-me os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78881 Nr: 406-60.2017.811.0093

 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
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 PARTE AUTORA: JOSE VALDECIR DILMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vilson Paulo Vargas - 

OAB:15997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DETERMINO que a Secretaria de Vara diligencie e providencie o 

necessário para o integral cumprimento da decisão de fls. 14/15.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78140 Nr: 1238-30.2016.811.0093

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Luis Carlos de Melo

 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, INDEFIRO o requerimento de fls. 18, ante 

o teor da certidão de fls. 19. Assim, DETERMINO que a Secretaria de Vara 

diligencie e providencie o necessário para o integral cumprimento da 

decisão de fls. 15/16.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81650 Nr: 2183-80.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por JULIANO BERTICELLI 

em face de ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

A inicial (fls. 04/07) veio instruída dos documentos de fls. 08/44, sendo 

devidamente recebida às fls. 46/47.

Petição da parte executada concordando com o valor apresentado pela 

exequente na inicial, qual seja R$ 31.681,80 (trinta e um mil seiscentos e 

oitenta e um reais e oitenta e um centavos) (fls. 49/52).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

De início, tendo em vista que a parte executada concordou com os 

cálculos apresentados pela parte exequente, HOMOLOGO o referido valor 

apresentado pela exequente na inicial, qual seja R$ 31.681,80 (trinta e um 

mil seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos) por sentença, 

para que surta os efeitos legais.

 Assim, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 

do art. 487, inciso III, do CPC.

Sem custas, ante a não resistência à pretensão.

Expeça-se o competente documento (RPV/Pequeno valor) de acordo com 

os valores indicados, nos termos do artigo 535, §3º, inciso II, CPC.

Antes, porém, determino a remessa dos autos à Contadora deste Juízo 

para atualização do débito.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, à Central de Arrecadação e Arquivamento para 

as providências cabíveis.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50345 Nr: 244-75.2011.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCdOKDC(, MEDC(, ACDC(, EOKDDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo de Amorim Sales - 

OAB:13886/MT, Wagner de Barros Ferreti - OAB:13530/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

demonstrando a imperiosidade de sua produção, no prazo de 15 dias.

 Decorrido tal prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, volte-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73178 Nr: 1057-97.2014.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE ESQUADRIAS NATIVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:84206/SP, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:MT/17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, proposta pelo BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em face de INDÚSTRIA DE 

ESQUADRIAS NATIVA LTDA ME, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

A inicial (fls. 05/08) veio instruída dos documentos de fls. 09/29, sendo 

recebida às fls. 30/31, momento em que foi deferido o pedido liminar.

 Decisão judicial de fls. 30/31 cumprida, conforme teor da certidão de fls. 

38/39.

Petição da parte autora informando que as partes transigiram 

extrajudicialmente, sendo que o requerido efetuou o pagamento da dívida 

em questão, pugnando assim pela extinção do feito (fls. 42).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido de desistência formulado pela parte autora merece acolhimento, 

porquanto é lícito a esta, a qualquer momento, desistir do processo.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

Proceda-se a liberação de eventuais restrições referente a presente 

ação, expedindo-se o necessário.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76854 Nr: 588-80.2016.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARINE CHIELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:84206/SP, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:SP/209.551, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A presente ação trata-se de pedido de BUSCA E APREENSÃO COM 

PEDIDO LIMINAR, proposta por ITAU UNIBANCO VEICULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em face de CARINE CHIELE, 

ambos devidamente qualificados nos autos, com base no Decreto-Lei 

911/69.

A inicial de fls. 04/05v, veio instruída dos documentos de fls. 06/16, sendo 

recebida Às fls. 17/18, oportunidade em que o pedido liminar foi deferido.

 Ao efetuar o cumprimento do comando judicial, o Sr. Oficial de Justiça não 

obteve êxito, conforme teor da certidão de fls. 25.

Entre um ato e outro, a parte autora peticionou às fls. 4546, pugnando pela 

conversão de busca e apreensão em ação de execução por quantia 
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certa.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

De início, vale mencionar o disposto no art. 329, inc. I, do CPC, in verbis:

“Art. 329. O autor poderá:

I – até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente de consentimento do réu”.

Na hipótese, verifica-se que não houve triangularização da relação 

processual, ou seja, não houve citação da parte requerido.

 Destarte, sob essas circunstâncias, tenho que não há óbice à conversão 

da ação de busca e apreensão em ação de execução.

Aliás, o artigo 5º do Decreto-Lei 911/69, prevê a possibilidade de o credor 

socorrer-se da ação de execução para hipóteses como a dos autos.

 “Art. 5º - Se o credor preferir recorrer à ação executiva ou, se for o 

caso, executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, 

bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução (...).”

Isso posto, aplica-se, na hipótese, a exegese do dispositivo supra 

mencionado. Assim, possível à conversão da ação de busca e apreensão 

em ação executiva, quando ainda não triangularizada a relação 

processual.

Essa providência é perfeitamente admitida, como pode ser visualizada no 

seguinte julgado proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NÃO LOCALIZAÇÃO DOS BENS 

E DOS DEVEDORES - EMENDA DA INICIAL - ALTERAÇÃO DO PEDIDO 

ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 264 E 294 DO CPC - 

CONVERSÃO DO FEITO PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - ADMISSIBILIDADE - ART. 5º DO DECRETO-LEI Nº. 

911/69 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É cabível a 

emenda da inicial com a conversão da ação de busca em apreensão em 

execução de título extrajudicial, se o bem dado em garantia não foi 

localizado e os devedores fiduciários não foram citados, inteligência dos 

artigos 264 e 294 do Código de Processo Civil e artigo 5º do Decreto-Lei 

nº. 911/69." (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 106248/2010 - 

CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - Relatora: 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Data de Julgamento: 09-02-2011).

Assim, considerando que a requerida não foi citada e que o requerente 

apresentou junto ao petitório, planilha de débito, comprovando a liquidez do 

título executivo, deve a ação ter sua classe alterada para execução de 

título extrajudicial.

Assim posto, DEFIRO o pedido de alteração de classe do processo, de 

busca e apreensão para execução, e DETERMINO:

CITE-SE para, no prazo de 03 dias, efetuar o pagamento da dívida, 

conforme disposto no artigo 829 do NCPC.

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça PROCEDERÁ 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 (§ 1º do artigo 829 do NCPC).

Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem imóvel, deverá o Sr. Oficial 

de Justiça proceder constatação a fim de apurar se tratar de bem de 

família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o cônjuge.

 FIXO os honorários em 10% sobre o valor do débito. Para o caso de 

integral pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba honorária ora 

fixada será reduzida pela metade (artigo 827, § 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.

Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).

Observe a Secretaria, doravante, o feito seguirá na forma de execução de 

título extrajudicial, o que deverá ser atualizado no sistema Apolo, bem 

como na capa dos autos.

PROMOVA-SE o cancelamento/baixa incidente no veículo informado na 

petição de fls. 45/46, conforme pugnado, expedindo-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82711 Nr: 251-23.2018.811.0093

 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: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO 

PANAMERICANO S/A, contra PAULO QUINALIA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 A inicial (fls. 04/05) veio acompanhada dos documentos de fls. 05/20.

Decisão determinando a intimação da parte requerente para que emendem 

a petição inicial, bem como recolher à custa e taxas judiciarias sob pena 

de indeferimento da inicial art.321,§ único do NCPC (fls. 25).

Parte autora pugnou pela extinção do feito, ante o cumprimento do 

acordado entre as partes (fls. 26).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido de desistência formulado pela parte requerente em petição de 

fls. 26 merece acolhimento, porquanto é lícito a esta, a qualquer momento, 

desistir do processo.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 49255 Nr: 6-90.2010.811.0093

 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 Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaina Mello de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herta de Oliveira Monteiro - 

OAB:73787/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor da petição de fls. 98, EXPEÇA-SE ofício às empresas/órgão 

SEMPARAR, CONECTAR e DETRAN, a fim de que informem o endereço 

constante nos cadastros referente ao veículo em questão.

 Após, INTIME-SE a parte autora, 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.

Atente-se a Secretaria de Vara, para que todas as intimações sejam 

publicadas em nome da digna Advogada Dra. Cristiane B. Garcia Lopes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 47147 Nr: 15-23.2008.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ADEMAR HEBERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 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.
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CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82311 Nr: 2633-23.2017.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ADEMAR HEBERLE, JULIANO BERTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO os presentes embargos à Execução opostos pelas executadas, 

contudo NÃO CONCEDO o efeito suspensivo, vez que ausentes os 

pressupostos do art. 919, § 1º do CPC.

Assim, DETERMINO a intimação da parte embargada para se manifestar 

nos autos, apresentando impugnação, no prazo legal.

Depois de tudo cumprido e certificado, volte-me os autos conclusos para 

providencias do disposto no art. 920, II, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82310 Nr: 2632-38.2017.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO BARROS DOS SANTOS, ABILIO MOLINA DA 

SILVA, JULIANO BERTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO os presentes embargos à Execução opostos pelas executadas, 

contudo NÃO CONCEDO o efeito suspensivo, vez que ausentes os 

pressupostos do art. 919, § 1º do CPC.

Assim, DETERMINO a intimação da parte embargada para se manifestar 

nos autos, apresentando impugnação, no prazo legal.

Depois de tudo cumprido e certificado, volte-me os autos conclusos para 

providencias do disposto no art. 920, II, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 45311 Nr: 772-85.2006.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOLINA DA SILVA & CIA LTDA-ME., MAURICIO 

BARROS DOS SANTOS, ABILIO MOLINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82186 Nr: 2551-89.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Berticelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Juliano Berticelli, em que 

figura como polo passivo o ESTADO DO MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Cite-se a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos em 30 dias 

(CPC, art. 910).

Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(CPC, art. 910, § 1º).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 48772 Nr: 495-64.2009.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMO BERGMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eloir Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor da petição de fls. 83, EXPEÇA-SE nova Carta Precatória, a fim 

de proceder a citação da parte requerida, observando os mesmos 

endereços descritos nas missivas de fls. 66, ficando deferidos os 

benefícios do artigo 252 e 253 do NCPC.

Ademais, anoto, por oportuno, que caberá ao Sr. Oficial de Justiça, a 

verificação das condições pertinentes a realização da intimação conforme 

previsto no artigo 252 do NCPC.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76840 Nr: 582-73.2016.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ALOISIO LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA V. POMMER SENN - 

OAB:14810

 Vistos, etc.

Trata-se de uma Homologação de Transação Extrajudicial proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de FABIO ALOISIO 

LODI.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso em sua cota de fls. 51 

requereu a homologação de Acordo Extrajudicial firmado pelo Parquet e 

FABIO ALOISIO LODI.

De acordo com aludido instrumento as partes dispuseram sobre a 

transação penal e composição civil dos danos ambientais.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

 Fundamento e Decido.

Tendo em vista a regularidade de seus termos e em consonância com o 

parecer ministerial, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDADO ENTRE 

AS PARTES de fls. 52, para que surta os jurídicos e legais efeitos.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73397 Nr: 148-21.2015.811.0093
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 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA BUSSOLARO CHANET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B/MT, Janone da Silva Pereira - OAB:7055-B

 Vistos, etc.[...] Observa-se desta forma que transcorreu período superior 

ao prazo de 04 anos entre a data da ocorrência dos fatos e a presente 

data, e não ocorreu nenhuma causa interruptiva da prescrição.Assim, 

forçoso reconhecer que a prescrição propriamente dita se operou no 

presente caso.Ex positis, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da possível 

autora dos fatos nestes autos, tendo em vista a ocorrência da prescrição 

dos crimes, conforme disposto no artigo 107, IV c/c artigo 109, V ambos 

do Código Penal.Diante da presente sentença extintiva de punibilidade e 

extinção da demanda, CANCELO a audiência anteriormente 

designada.Como se trata de prescrição da pretensão punitiva, cujos 

efeitos equivalem à absolvição, fica a ré ISENTA do pagamento das custas 

processuais.Assim, conforme dispõe o artigo 1.387 da CNGC, acerca da 

presente sentença, DÊ CIÊNCIA ao Ministério Público.COMUNIQUE-SE a 

presente decisão aos órgãos de praxe (Cartório Distribuidor, Instituto de 

Identificação Criminal do Estado, INFOSEG (banco de dados de 

antecedentes criminais), bem como ao correspondente no âmbito federal e 

à Delegacia de Polícia, de onde proveio o procedimento inquisitorial 

respectivo), nos termos do artigo 1.453, da CNGC, CERTIFICANDO-SE as 

comunicações nos autos.CIÊNCIA ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após, ARQUIVE-SE, mediante as baixas 

e anotações de praxe.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112680 Nr: 261-85.2018.811.0087

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Marques Amorim, Rogerio Targa 

Rodrigues, Roberto Aparecido Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON APARECIDO 

ROSSETO - OAB:12769/MT, Marcia Regina Polidorio - OAB:OAB/MT 

18.875, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968/MT

 Não havendo prejuízo e estando o bem oferecido livre de ônus, DEFIRO a 

substituição requerida.

Bloqueie-se via RENAJUD, dispensando-se o acautelamento físico pelo 

Poder Judiciário.

Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87358 Nr: 692-61.2014.811.0087

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMdO

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) VALQUIRIA MARIA DO CARMO, para devolução 

dos autos nº 692-61.2014.811.0087, Protocolo 87358, 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): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101287 Nr: 2142-68.2016.811.0087

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA 

HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Batista de Souza, Janete de 

Jesus Lima dos Santos, Luzinete Aparecida Santos Souza, Adriana 

Santos Souza, Flavio dos Santos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN REGINA DOS SANTOS 

CAETANO SIQUEIRA - OAB:244969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Ralff Hoffmann, para que no prazo 

de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra mencionado, 

sob pena de busca e apreensão e sanções previstas no artigo 234, § 2º, 

do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga desde a data de 

20/04/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103566 Nr: 3664-33.2016.811.0087

 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: Cleusa Maria Griebler, Elio Santo Griebler, Janete de 

Jesus Lima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Batista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Dorado Rodrigues - 

OAB:5081, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 OAB/B, Ralff 

Hoffmann - OAB:13128/MT, Raniele Ferreira Santos Barbosa - 

OAB:18.934 / MT, VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

5.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Ralff Hoffmann, para que no prazo 

de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra mencionado, 

sob pena de busca e apreensão e sanções previstas no artigo 234, § 2º, 

do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga desde a data de 

20/04/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88898 Nr: 1798-58.2014.811.0087

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete de Jesus Lima dos Santos, RENATO LIMA DOS 

SANTOS, Rosemeire Lima dos Santos de Souza, Fernanda Lima dos 

Santos Souza, Luzinete Aparecida Santos Souza, Adriana Santos Souza, 

Flavio dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Batista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, José Ribeiro Junior - OAB:9410/MT, MARIA 

ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6366, Ralff Hoffmann - 

OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Ralff Hoffmann, para que no prazo 

de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra mencionado, 

sob pena de busca e apreensão e sanções previstas no artigo 234, § 2º, 

do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga desde a data de 

20/04/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35167 Nr: 1279-59.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Rodrigues Padilha Brum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Bernardo de Souza, Claudinei Ferreira 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 
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OAB:11.064-B OAB/MT

 Intimação das partes para a pericia que se realizara no dia 07/06/2018, às 

15h com o Dr. João Carlos Rezende, devendo as partes comparecem no 

PSF São Cristovão, situado na Rua Canjarana, esquina com Flamboyantes, 

Bairro Cidade Nova em Guarantã do Norte.

Deverão ainda as partes trazerem os assistentes técnicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113836 Nr: 1159-98.2018.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCB, EAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, compareceu, nesta data, às 13:47 horas, a(o) 

Requerido: Luciano Battisti Junior, e se deu por citado dos termos da 

presente ação, oportunidade em que recebeu cópia Decisão apondo seu 

ciente abaixo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86459 Nr: 55-13.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emiliana Borges França - 

OAB:OAB/MT-17694

 Logo, concluo que o processo, como instrumento, não tem razão de ser, 

quando o único resultado previsível levará, inevitavelmente, ao 

reconhecimento da ausência de pretensão punitiva.Ante ao exposto, com 

fulcro nos artigos 109, V, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado FRANCISCO ALVES DOS SANTOS, qualificado 

nos autos, referente aos crimes descritos na denúncia.Ciência ao 

Ministério Público.Transitado em julgado, arquivem-se os autos mediante 

as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37636 Nr: 3711-51.2009.811.0087

 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): Lindomar Pereira Bernarecki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 Logo, concluo que o processo, como instrumento, não tem razão de ser, 

quando o único resultado previsível levará, inevitavelmente, ao 

reconhecimento da ausência de pretensão punitiva.Ante ao exposto, com 

fulcro nos artigos 109, II e 115, ambos do Código Penal, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado LINDOMAR PEREIRA BERNARECKI, 

qualificado nos autos, referente aos crimes descritos na denúncia.Ciência 

ao Ministério Público.Transitado em julgado, arquivem-se os autos 

mediante as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96157 Nr: 2987-37.2015.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Varela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:4.062/MT

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

para, em consequência, ABSOLVER RODRIGO VARELA, qualificado nos 

autos, pela prática do crime definido no artigo 10 da Lei nº. 7.347/85, com 

fundamento no art. 386, I, do Código de Processo Penal.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Após as 

anotações de praxe, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89694 Nr: 2109-49.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Sergio Albina da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:OAB/MT 8.977/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal em face de CARLOS SERGIO ALBINA DA SILVA, a fim de 

CONDENÁ-LO pela prática dos crimes definidos no artigo 306 do Código 

de Trânsito Brasileiro e artigo 333 do Código Penal, bem como, 

ABSOLVÊ-LO, forte no art. 386, VII, do CPP, da imputação da prática da 

conduta tipo previsto no artigo 331 do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85302 Nr: 1260-14.2013.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Ribeiro, GILBERTO ALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daline Bueno Fernandes - 

OAB:15.847 -OAB/MT, Danielle Bueno F. Navarini - OAB:13.064 

OAB/MT, Silvio da Silva - OAB:3.685-A OAB/MT, Sirlene de Jesus 

Bueno - OAB:6697/MT

 Logo, concluo que o processo, como instrumento, não tem razão de ser, 

quando o único resultado previsível levará, inevitavelmente, ao 

reconhecimento da ausência de pretensão punitiva.Ante ao exposto, com 

fulcro nos artigos 109, VI, V e 115, ambos do Código Penal, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados ADEMIR RIBEIRO e GILBERTO 

ALVES MARTINS, qualificados nos autos, referente ao crime descrito na 

denúncia.Ciência ao Ministério Público.Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos mediante as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81381 Nr: 715-75.2012.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilio da Mata Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:OAB/MT 8.977/A

 Logo, concluo que o processo, como instrumento, não tem razão de ser, 

quando o único resultado previsível levará, inevitavelmente, ao 

reconhecimento da ausência de pretensão punitiva.Ante ao exposto, com 

fulcro nos artigos 109, V do Código Penal, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado MARCILIO DA MATA LEMOS, qualificado nos 

autos, referente aos crimes descritos na denúncia.Ciência ao Ministério 

Público.Transitado em julgado, arquivem-se os autos mediante as 

formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36463 Nr: 2564-87.2009.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Jose Christianini, Arinaldo Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enédia Maria Albuquerque 

Melo Medeiros - OAB:3.557A
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 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

para, em consequência, ABSOLVER MARCOS JOSÉ CHRISTIANINI, vulgo 

“Marquinhos”, e ARINALDO DIAS DA SILVA, vulgo “Neguinho”, 

qualificados nos autos, pela prática do delito descrito no artigo 155, §4º, I 

e IV, do Código Penal Brasileiro, além dos artigos 243 e 244-B do ECA, 

com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo 

Penal.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário.Após as anotações de praxe, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96155 Nr: 2985-67.2015.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alanderson Aires da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

para, em consequência, ABSOLVER ALANDERSON AIRES DA SILVA, 

qualificado nos autos, pela prática do crime definido no artigo 10 da Lei nº. 

7.347/85, com fundamento no art. 386, I, do Código de Processo 

Penal.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário.Após as anotações de praxe, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111722 Nr: 3867-58.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcello Bassan Junior, ELIMAR DOS SANTOS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Fernando Cesa - 

OAB:17596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, Ruy Barbosa 

Marinho Ferreira - OAB:3.596-A/OAB-MT

 Para inquirição da vítima Edriano Carlos Agostini designo a data de 

30.05.2018, às 15h20min.

Em sendo exitosa a intimação da vítima proceda-se a intimação dos réus.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85801 Nr: 1751-21.2013.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Ante o exposto, por tudo mais que dos autos constam, e não encontrando 

sustentáculo probatório a tese defensiva, julgo parcialmente procedente a 

denúncia de fls. 5/7, para PRONUNCIAR LOURIVAL DE OLIVEIRA, 

brasileiro, casado, natural de Cascavel/PR, nascido em 26.02.1968, filho 

de Waldemar Antonio de Oliveira e Sofia Ozanski de Oliveira, residente e 

domiciliado na Rua Porto Velho, nº. 1161, Jardim Vitória, Guarantã do 

Norte/MT, e, por conseguinte, submetê-lo a julgamento perante o E. 

Tribunal do Júri pela prática das condutas criminosas capituladas no artigo 

121, § 2°, II e IV, c/c o art. 14, II e artigo 129, §6º, ambos do Código Penal, 

bem como, com fundamento no artigo 107, inciso IV do Código Penal e 

artigo 61 do Código de Processo Penal, reconheço que operou a 

decadência do direito de representação, julgando extinta a punibilidade do 

delito previsto no artigo 147 do Código Penal, imputado ao 

acusado.Intimem-se pessoalmente o acusado pronunciado, nos termos do 

art. 420 do CPP.Transcorrido in albis o prazo recursal, dê-se vistas dos 

autos ao douto representante do Ministério Público e ao defensor, para 

arrolamento de testemunha e requerimento de diligências (art. 422 do 

CPP). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84073 Nr: 65-91.2013.811.0087

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADAPDS, GDQP, GMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em pesquisa aos órgãos conveniados ao Poder Judiciário obteve-se o 

endereço da parte requerida, cito à Rua Campo Grande, Novo Mundo, MT.

 Logo, cite-se-a, para, querendo, contestar a presente ação.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39139 Nr: 1339-95.2010.811.0087

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kenutri Alimentos e Suprimentos Animais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB 3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romualdo Jose Zalevski - 

OAB:MT/12.292

 Vistos em correição.

Indefiro o petitório de fl. 176, posto que em análise aos autos constata-se 

que a pesquisa no sistema BACENJUD obteve resultado satisfatório.

Intime-se o exequente para requerer o que de direito, no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105984 Nr: 705-55.2017.811.0087

 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: JMdS, MPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT, JÉSSICA TEIXEIRA PASSOS - OAB:18833-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Arruda dos Santos - 

OAB:23482

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que o resultado do exame de DNA juntado 

às fls. 41/42 já foi aberto, porém, as partes não foram intimadas para 

manifestarem, dessa forma, determino a intimação das partes para se 

manifestarem, no prazo de cinco dias.

 Após, ao MPE para se manifestar, no prazo legal.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85755 Nr: 1708-84.2013.811.0087

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JHK, JdRK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifica-se que o requerido não contestou o 

pedido inicial, motivo pelo qual decreto-lhe a revelia.

 Todavia, nos termos do artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil, 

por versar a causa sobre direitos indisponíveis, a revelia não induz os 

efeitos mencionados no artigo 344 do mesmo código, assim, em 

continuidade ao feito, designo audiência de conciliação/mediação, para 

27.06.2018, às 09h40min.
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Em caso de não reconhecimento espontâneo da paternidade, deverão as 

partes arcar com as despesas da coleta de material de exame DNA, no 

valor de R$125,00 (cento e vinte cinco reais), cada qual arcando com 50% 

(cinquenta por cento) do valor, que corresponde a R$ 62,50 (sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), e comparecerem com tal quantia e com 

cópias de documentos pessoais na mesma data – dia 27.06.2018, às 10h, 

no Fórum da Comarca de Guarantã do Norte-MT, para coleta de material de 

exame de DNA.

Advirta-se que a ausência ao ato processual de coleta de material 

genético poderá ocasionar a supressão da prova que se pretendia obter 

com o exame, nos termos do artigo 232 do Código Civil.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90747 Nr: 2847-37.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS

 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:

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:a) DETERMINAR ao 

INSS que CONCEDA o benefício de aposentadoria por invalidez NB. 

604.872.264-1 a JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS (CPF 513.093.941-72), com 

data do início do benefício – DIB - em 20.02.2014, com RMI e RMA a serem 

calculadas pela autarquia previdenciária, na forma do art. 29, inciso II, da 

LBPS, com DIP a contar da intimação da presente decisão.b) a) 

CONFIRMAR a liminar deferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça, às fl. 

57/59.c) CONDENAR o INSS a PAGAR à parte autora as parcelas 

vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as parcelas prescritas 

(aquelas que precederam os 5 anos anteriores à propositura da presente 

ação), acrescidas de juros moratórios e correção monetária, a contar da 

citação. Nos termos do que decidido pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário n. 870947, os juros deverão ser calculados com aplicação 

do índice de remuneração da poupança (TR) e a correção monetária pelo 

IPCA-E.Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas, na forma do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do Código 

de Processo Civil vigente.Requisite a SECRETARIA o cumprimento da 

presente decisão ao Gerente Executivo do INSS da Comarca, sob pena de 

multa pessoal que desde já fixo em R$ 2.000,00 (dois mil Reais).Autarquia 

isenta de custas, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.Apesar de tratar-se 

de sentença ilíquida, percebe-se nitidamente que o valor do proveito 

econômico não superará os mil salários mínimos, de forma que, forte no 

disposto no art. 496, parágrafo 3º, inciso I, do CPC, está DISPENSADO O 

REEXAME NECESSÁRIO.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90110 Nr: 2433-39.2014.811.0087

 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: INACIO LEOCLIDES GROSS

 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:

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:a) DETERMINAR ao 

INSS que CONCEDA o benefício de aposentadoria por invalidez NB. 

603.477.039-8 a INACIO LEOCLIES GROSS (CPF 573.731.919-91), com 

data do início do benefício – DIB - em 17.03.2014, com RMI e RMA a serem 

calculadas pela autarquia previdenciária, na forma do art. 29, inciso II, da 

LBPS, com DIP a contar da intimação da presente decisão, descontados o 

período de 21.09.2015 a 28.02.2016.b) Na forma do art. 311 do Código de 

Processo Civil vigente, estando evidenciado o direito da parte autora, 

CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA e determinar que o INSS, no prazo 

de 30 (trinta) dias, IMPLANTE o benefício de AUXÍLIO DOENÇA em favor da 

parte autora;c) CONDENAR o INSS a PAGAR à parte autora as parcelas 

vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as parcelas prescritas 

(aquelas que precederam os 5 anos anteriores à propositura da presente 

ação), acrescidas de juros moratórios e correção monetária, a contar da 

citação. Nos termos do que decidido pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário n. 870947, os juros deverão ser calculados com aplicação 

do índice de remuneração da poupança (TR) e a correção monetária pelo 

IPCA-E.Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas, na forma do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do Código 

de Processo Civil vigente.Requisite a SECRETARIA o cumprimento da 

presente decisão ao Gerente Executivo do INSS da Comarca, sob pena de 

multa pessoal que desde já fixo em R$ 2.000,00 (dois mil Reais).Autarquia 

isenta de custas, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.Apesar de tratar-se 

de sentença ilíquida, percebe-se nitidamente que o valor do proveito 

econômico não superará os mil salários mínimos, de forma que, forte no 

disposto no art. 496, parágrafo 3º, inciso I, do CPC, está DISPENSADO O 

REEXAME NECESSÁRIO.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83269 Nr: 2604-64.2012.811.0087

 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: Luzia Pereira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ALBERTO BATALHA (DE CUJUS), 

Gabriela Batalha dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Indefiro o pedido de suspensão do feito, uma vez que se trata de 

processo pertencente a META 2 do CNJ e se passaram mais de 5 anos 

desde a determinação de emenda da inicial e subsequente regularização 

do polo passivo.

Posto isto, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o endereço dos filhos do de cujus, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106165 Nr: 806-92.2017.811.0087

 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: Paulo Assunção Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Moita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes em 

audiência, para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, 

JULGO E DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113372 Nr: 808-28.2018.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MUNIZ GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURA DE LUCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIO FERNANDO GUEDES 

JUNQUEIRA FERREIRA - OAB:24635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do exposto, indefiro o pedido de Justiça Gratuita.Intimem-se a requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovam o pagamento das 
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custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

preceitua o artigo 290 do NCPC.Com a juntada do comprovante do 

adimplemento das custas processuais, designe-se audiência de 

conciliação, conforme pauta do Sr. Conciliador.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87308 Nr: 644-05.2014.811.0087

 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: Cleonice Ferreira

 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.

Caracterizada a ocorrência de litispendência entre este processo e o de 

nº 1656-83.2016.811.0087, extinto, o presente feito deve seguir seu curso 

natural.

 Assim, providenciada a gravação da mídia, fl. 80, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal Federal da Primeira Região para apreciação do recurso 

interposto.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80970 Nr: 304-32.2012.811.0087

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. M. DOS SANTOS & CIA LTDA, IRAIDES 

MIRANDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Indefiro o pedido de citação editalícia, uma vez não comprovado o 

exaurimento dos meios hábeis para a localização do endereço da parte ré, 

não restam esgotadas todas as tentativas de localização, conforme 

determina o artigo 256, §3º do CPC.

Posto isto, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o atual endereço dos requeridos, sob pena de extinção do feito, 

com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83501 Nr: 2839-31.2012.811.0087

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Estrela do Norte LTDA, DAVID 

APARECIDO DE SOUZA, FABIANA SENN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.819- AO/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Indefiro o pedido de citação editalícia, uma vez não comprovado o 

exaurimento dos meios hábeis para a localização do endereço da parte ré, 

não restam esgotadas todas as tentativas de localização, conforme 

determina o artigo 256, §3º do CPC.

Posto isto, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o atual endereço dos requeridos, sob pena de extinção do feito, 

com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86241 Nr: 2142-73.2013.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amandio Machado de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84393 Nr: 350-84.2013.811.0087

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rute de Fátima da Cruz Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Indefiro o pedido de citação editalícia, uma vez não comprovado o 

exaurimento dos meios hábeis para a localização do endereço da parte ré, 

não restam esgotadas todas as tentativas de localização, conforme 

determina o artigo 256, §3º do CPC.

Posto isto, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o atual endereço da executada Rute de Fátima a Cruz Machado, 

sob pena de extinção do feito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80893 Nr: 227-23.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serras & Ferramentas Nortão Ltda, Elizangela 

Alves Silveira Almeida, Gilvanio Almeida, Ivan da Silva Almeida, Paulina 

Vassoler Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Certifique-se Sr. Gestor a intimação da parte autora acerca do resultado 

da penhora online nas contas do executado, conforme decisão de fl. 59.

 Não cumprida, intime-se o exequente para que, em 5 (cinco) dias, postule 

o que for de direito, sob pena de extinção. Caso contrário, façam-se os 

autos conclusos para sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86122 Nr: 2044-88.2013.811.0087

 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: Ananias Pereira de Carvalho

 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.

Intime-se a parte requerente para que, em 30 (trinta) dias, apresente 

comprovação do requerimento administrativo do benefício, fazendo juntar 

cópia digital do respectivo processo administrativo.

Nada sendo requerido o processo será extinto por abandono.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100296 Nr: 1589-21.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Sackser dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36225 Nr: 320-37.2015.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataide José de Queiroz, Vanderlei Silvério 

Pereira, Izabel Evangelista Costa, Elzita Feliciana da Silva, Domingas 

Carvalho da Silva, Eva Almeida Nunes, Jucedelia Gomes Dourado, Maria 

Auxiliadora Gonçalves de Oliveira, Maria Lúcia Figueiredo, Maria da Silva 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 Autos n° 320-37.2015.811.0036 (36225)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença relacionado ao 

pagamento do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Defiro tal pedido.

1) CORRIJA-SE a autuação no Sistema Apolo, para que passe a constar 

como tipo de ação: Cumprimento de Sentença.

2) Por ser execução contra a fazenda pública, CITE-SE a parte executada, 

para que nos termos do art. 910, caput, do Novo CPC, caso queira, 

oponha embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

3) Após o transcurso do prazo, INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção do presente feito.

4) Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 25/05/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31759 Nr: 354-80.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Jacintho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luis Neto - 

OAB:3252/MT

 Autos n° 254-80.2013.811.0036 (31759)

Ação Anulatória

Decisão.

Vistos etc.

1) DEFIRO o pedido da parte requerida de fls. 97/97v, para isso RECEBO a 

contestação de fls. 102/115, sem nenhum prejuízo a parte, pois ficou 

devidamente comprovado pelo Advogado que ela foi protocolada 

tempestivamente, contudo não foi juntada aos autos por falha no Sistema 

do PEA, conforme documentos de fls. 98/101. Nesse sentido, 

CADASTRE-SE o advogado da parte requerida no Sistema Apolo.

2) Assim, considerando que a parte requerida ofereceu devidamente a 

contestação, INTIME-SE a requerente, por meio de seu Causídico, para 

que, caso queira, apresente a Impugnação à Contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão de direitos.

3) Após, INTIMEM-SE as partes a fim de que especifiquem e justifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, 

inclusive, já arrolando as testemunhas a serem ouvidas, ou manifestem-se 

pelo interesse do julgamento antecipado da lide

4) Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 24/05/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12791 Nr: 249-79.2008.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Luiz Alves de Araujo, Sandra Mara 

Alves de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT, Thiago Mello de Oliveira - OAB:18818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 Intimar o exequente através de seu advogado para que promova nos 

autos o preparo para expedição da Carta Precatória no novo endereço 

fornecido pelo exequente, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de 

prejuizo na realização do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13307 Nr: 770-24.2008.811.0036

 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: Vany Martins Pereira, Claudio Roberto Martins Gabriel, 

Baldoino Gabriel de Moraes, Ivo Gabriel de Moraes, Lidia Moraes Adorno 

de Carvalho, Maria Natividade de Moraes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Gabriel de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexander Zardini Dourado - 

OAB:7.022-MT, Ivailton Vilela de Moraes - OAB:4043-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexander Zardini Dourado - 

OAB:7.022-MT

 Autos n° 770-24.2008.811.0036 (13307)

Ação de Inventário

Despacho.

Vistos etc.

 Com fundamento no princípio constitucional do contraditório, INTIME-SE o 

herdeiro BALDOÍNO GABRIEL DE MORAES, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, MANIFESTE-SE em relação ao petitório de fls. 236/240.

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 Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10967 Nr: 230-10.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRP, LRP, KRS, KRZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B, Michell José Giraldes Portela - OAB:10081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ TORTOLA - OAB:, 

Marcus Cesar Mesquita - OAB:5.036/MT

 Processo n.º 230-10.2007.811.0036

 Código: 10967

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

1) CIENTE da Decisão Liminar proferida no Agravo de Instrumento nº 

1002938-41.2018.8.11.0000, em que figura como agravante DAILAINE 

CESAR DE OLIVEIRA e outros. Decisão essa que indeferiu a liminar 

vindicada pela parte (fls. 616/630).

2) Dessa forma, diante dos fundamentos da Nobre Desembargadora 

Relatora no referido Agravo de Instrumento e da natureza da causa em 

discursão em Segunda Estância, julgo prudente suspender, não somente, 

os efeitos da decisão combatida, mas todo o processo até julgamento final 

do referido recurso, por isso AGUARDE-SE a decisão final do Tribunal 

referente ao mencionado recurso de Agravo de Instrumento, 

ARQUIVANDO PROVISORIAMENTE o presente feito.

3) Após, ANEXE aos autos o Acórdão final e INTIME-SE a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, em relação ao prosseguimento 

do feito.

4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos para 

ulteriores 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.: 31191 Nr: 1035-84.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Felix Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B

 Autos nº 1035-84.2012.811.0036

Código: 31191

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

Indefiro o pedido do executado de fls.76/79.

Cumpra-se, o nobre causídico, o já determinado as fls. 72 no prazo de 10 

(dez) dias. Após, em nada sendo requerido, certifique a serventia e 

ARQUIVE-SE os autos.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 24 de Maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55483 Nr: 491-86.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almiro Rodrigues, Karolayne Beatriz Cardoso 

de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16257/MT, Rodolfo Pereira Fagundes - OAB:13.249-MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte ré para, no prazo legal, apresentar 

Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 29 de maio de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37574 Nr: 872-02.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirley Soares Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte ré acerca da sentença de Ref. 194.

Guiratinga - MT, 29 de maio de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37574 Nr: 872-02.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirley Soares Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT

 DECISÃO DE PRONÚNCIA

O Ministério Público Estadual denunciou Dirley Soares Santana, brasileiro, 

solteiro, tratorista, portador do RG n° 1613958-5 SSP-MT, filho de 

Raimundo Neri de Santana e Dirlene Soares Santana, residente e 

domiciliado na Av. Rotary Internacional, n° 215, bairro Santa Maria Bertilla, 

Guiratinga-MT, pela prática, em tese, da infração penal prevista no art. 

121, § 2°, incisos II e VI c/c art. 14, inciso II, bem como da conduta descrita 

no art. 129, todos do Código Penal.

l° FATO:

Narra à denúncia que no dia 16/11/2014, por volta das 14h07min, no “Bar 

do Félix”, situado no bairro São Sebastião, neste município, o denunciado, 

tomado por animus necandi, valendo-se de uma arma branca tipo faca 

“peixeira”, com o cabo preto, agindo por motivo fútil e prevalecendo-se da 

relação doméstica e familiar com a vítima, desferiu 01 (um) golpe do 

aludido objeto em sua ex-amásia, Eliane Alves da Silva, causando-lhe 01 

(uma) lesão cortante de 02 (dois) centímetros em sua perna esquerda, na 

altura da coxa, somente não cumprindo o desiderato morte almejado, por 

circunstâncias alheias à vontade do acusado.

Deflui dos autos, que as partes conviveram maritalmente durante 

aproximadamente 10 (dez) meses, sendo que nos 02 (dois) meses 

anteriores aos fatos, estariam separados. No entanto, conforme 

comprovado durante as investigações, o acusado não aceitava o término 

do relacionamento, sendo este a causa ensejadora dos fatos aqui 

narrados.

Dessa sorte, no dia dos fatos, a vítima encontrava-se no "Bar do Félix", 

ocasião pela qual o acusado, já premeditando matar a vítima, pois 

encontrava-se em posse de 01 (uma) faca de cabo preto, tipo peixeira, 

chegou no local e ficou observando Eliane de longe, oportunidade pela 

qual esta encontrava-se com alguns amigos no citado local.

Assim, na ocasião em que a vítima dirigiu-se ao banheiro do bar, o 

denunciado, aproveitando-se do ensejo, fora até o referido local, tendo, 

logo em seguida, iniciado as agressões verbais contra Eliane, tendo-a 

chamada de "noiada e vagabunda".

Inconformada com tal atitude, revidou os xingamentos com um soco na 

boca do réu.

Logo em seguida, o acusado sacou 01 (uma) faca e investiu contra a 

vítima, com a intenção de matá-la, acertando sua perna esquerda, na 

altura da coxa, ocasião em que só não alcançou seu intento, devido 

populares intervirem na briga e retirarem a faca de Dirley.

2° FATO:
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Segundo restou apurado, na data, local e horário acima mencionados, 

após o denunciado ter tentado contra a vida da vítima Eliane Alves da 

Silva, o mesmo também praticou lesão corporal na vítima Clésio Pereira 

Mendes Fontoura, causando-lhe 02 (dois) cortes em sua perna esquerda, 

sendo um de 2, 5 cm e o outro de 0,5 cm.

Deflui dos autos que, ao notar que a vítima Eliane estava sendo agredida 

pelo denunciado, a vítima Clésio tentou retirar a faca que estava em posse 

de Dirley, momento em que este golpeou-lhe por duas vezes com o objeto, 

na região da perna esquerda, causando-lhe lesões no local. Tendo levado 

em consequência destes atos, 05 (cinco) pontos em um corte e no outro 

corte, 03 (três) pontos.

A inicial arrolou oito testemunhas e veio acompanhada da representação 

por prisão preventiva, pedido de providências protetivas, boletim de 

ocorrência dentre outros documentos.

Em 19/11/2014, foi decretada prisão preventiva em desfavor do acusado 

Dirley Soares Santana (fls. 55/62).

 A defesa do acusado requereu o relaxamento da prisão, ou 

alternativamente a revogação da prisão, e subsidiariamente a substituição 

pela prisão domiciliar fls. 118/142.

 O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos de 

relaxamento de prisão, bem como de revogação da prisão e substituição 

da prisão preventiva pela prisão fls. 211/229.

A denúncia foi recebida em 05/08/2015 às fls. 202.

Apresentou defesa preliminar (fls. 200/201), arrolando as mesmas 

testemunhas indicadas pelo órgão acusador e mais três testemunhas.

Em 17/08/2015, decisão às fls. 234/236 a prisão preventiva foi revogada e 

concedida a Liberdade Provisória condicionada a medidas cautelares 

diversas da prisão.

 Em audiência de instrução criminal (fls.315), a defesa desistiu das 

testemunhas de defesa e foram ouvidas a vítima Eliane Alves da Silva e as 

testemunhas Viviane Soares Santana e Félix Ramos da Silva. No dia 

03/03/2016, foram ouvidas as testemunhas de acusação Magno Rosa 

Martins, Vecy José de Oliveira e Cristiano Fernando Pereira de Souza (fls. 

336).

 Em audiência de continuidade (fls.436/437), com a autorização da defesa, 

procedeu-se com interrogatório do acusado Dirley Soares Santana. Por 

fim, no dia 31/05/2017, procedeu-se a oitiva da testemunha de acusação 

(fls.467).

Em alegações finais, o Ministério Público reiterou nos exatos termos da 

exordial (fls. 472/493), pugnando pela procedência da denúncia, com a 

PRONÚNCIA DO ACUSADO.

A Defesa, em suas derradeiras razões, pugna a IMPRONÚNCIA DO 

ACUSADO nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, 

reconhecendo que o acusado agiu em legitima defesa ou, a 

desclassificação do delito para o crime de lesão corporal culposa (fls. 

501/508).

Os autos vieram-me conclusos para Sentença.

É o relatório. Fundamento e Decido.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (1° FATO)

O ordenamento jurídico vigente estabelece que o juiz pronunciará os 

acusados quando se convencer da existência de materialidade da 

infração penal e indícios suficientes de autoria.

Outrossim, a pronúncia é decisão de conteúdo declaratório, pela qual é 

proclamada a admissibilidade da acusação, para que o réu seja submetido 

a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Na sentença de pronúncia é vedada ao magistrado a análise aprofundada 

do mérito da questão, já que esta é atribuição dos integrantes do Conselho 

de Sentença do Júri Popular, por força do art. 5°, inc. XXXVIII da 

Constituição Federal.

Malgrado essa vedação, a fundamentação é indispensável, conforme 

preceitua o mesmo dispositivo.

Passo a apreciação da materialidade e dos indícios de autoria da infração 

penal, de acordo com os elementos contidos nos autos.

A MATERIALIDADE restou demonstrada pelo depoimento das 

testemunhas, pelo boletim de ocorrência de (fl. 85/86), Laudo de Lesão 

Corporal, Mapa Topográfico (43/47), que constatam as lesões sofridas 

pela vítima em razão da entrada de instrumento cortante ou 

perfurocortante e Laudo Pericial Criminal n° 200.02.05.2014.1926 (fls. 

49/53).

De outra banda, sem antecipar qualquer juízo de mérito, cuja análise 

caberá ao Conselho de Sentença, existem também INDÍCIOS SUFICIENTES 

DE AUTORIA em face do réu DIRLEY SOARES SANTANA.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha 

Clésio relata que, no dia dos fatos, estava sentado com a vítima Eliane no 

balcão do bar, quando chegou o denunciado Dirley, chamando a vítima 

para conversar fora do recinto. Aduz que ambos foram em direção ao 

banheiro do bar e, percebendo a demora, Clésio se deslocou ao local e 

testemunhou o acusado DIRLEY desferindo dois golpes de faca contra a 

vítima Eliane, atingindo-a nas pernas. Diante disso, com o fito de defender 

Eliane, Clésio alega que partiu em direção ao denunciado, tomou-lhe a faca 

e em seguida o denunciado tornou a retirar a faca de Clésio, e depois 

lesionou Clésio com a referida arma branca (CD-R, Clésio Pereira Mendes 

Fontoura, depoimento judicial).

Além disso, Clésio assegurou que se não houvesse chegado a tempo, 

DIRLEY teria ceifado a vida da vítima, pois, estavam somente os dois no 

local. Vejamos:

Promotora: Se você não tivesse chegado ali, ele tinha matado ela? Clésio: 

Tinha matado. Seu eu não chegasse, tinha matado. Estavam só os dois ali. 

(CD-R, depoimento judicial de Clésio)

A vítima ELIANE ALVES DA SILVA ex-amasia do acusado DIRLEY 

SOARES SANTANA, em seu depoimento prestado perante a Autoridade 

Policial descreve de forma detalhada, todo enredo criminoso que 

subsidiará a indícios da autoridade do crime de tentativa de homicídio 

duplamente qualificado pelo acusado.

 “QUE a declarante afirma que conviveu maritalmente com pessoa de 

DIRLEY SOARES SANTANA por aproximadamente uns dez meses e há 

dois meses estão separados; QUE DIRLEY não aceita a separação e, 

nesta data, a declarante se encontrava no Bar do Félix com alguns 

conhecidos, Bairro São Sebastião, quando chegou Dirley, ocasião em que 

ele não falou nada para a declarante, apenas ficou a observando de 

longe; QUE depois de algum tempo foi ao banheiro do bar, ocasião em que 

foi seguida por Dirley, sendo que ele a xingou de "noiada e vagabunda", 

então revidou dando um soco na boca dele, neste instante, Dirley sacou 

uma faca e investiu contra a declarante, acertando a perna esquerda da 

mesma na altura da coxa, momentos em que um rapaz, o qual não sabe 

dizer o nome nem alcunha, foi para cima de Dirley e ambos caíram no 

chão, sendo que outras pessoas que estavam no bar, também ajudaram a 

desarmar Dirley; QUE a declarante recebeu atendimento no PA., onde 

levou três pontos no ferimento; QUE a declarante afirma veementemente 

que a intenção de Dirley era de matá-la e só não concretizou o fato, 

porque foi impedido pelas pessoas ali presentes; QUE Dirley já a agrediu 

outras vezes, porém nunca deu queixa dele na polícia; QUE a declarante 

afirma que está grávida de Dirley e está com um mês de gestação; QUE 

reconhece a faca apreendida como sendo a utilizada contra sua pessoa 

pelo agressor” (Termo de Declarações, vítima Eliane, fl.08 -IP, p. 20 ).

Durante a audiência de instrução e julgamento, o policial militar Vecy José 

de Oliveira, assim relatou:

“Eu estava de plantão, no quartel do 2º Pelotão, a Eliane chegou 

desesperada, com sangramento na perna, dizendo que o seu 

ex-convivente teria agredido ela e dado uma facada na perna dela. E que 

ele entrou em luta corporal com ele, inclusive, ele tava com lesões no 

rosto, no olho. E que ele não a matou porque houve interferência de 

terceiros, ela foi socorrida por outras pessoas no bar. (…)”. (CD-R, 

depoimento judicial).

Ainda, em relação à comprovação dos indícios de autoria do delito por 

DIRLEY, a testemunha Robson Barbosa Coronel que presenciou os fatos, 

inquerido perante a Autoridade Policial, declarou o seguinte:

“(...) QUE momentos depois ouviu ELIANE pedir ajuda, então levantou-se o 

olhou no para o lado banheiro e viu que eles estavam discutindo, então 

retornou para o interior do bar; QUE em seguida, questão de dois minutos 

e meio, ouviu Clésio dizer "vem cá, Robson que o homem vai matar a 

mulher”, então dirigiu-se ao banheiro e viu que Eliane e o Clésio estavam 

feridos, sendo estavam com as pernas ensanguentadas, então o 

depoente tomou a faca das mãos do ex-amásio da Eliane e entraram em 

luta corporal, sendo que após ele foi embora em uma motocicleta;(...)” 

(Termo de Declarações, Robson Barbosa Coronel, fl. 11-IP, p. 25).

Assim, diante de tudo que nos autos constam e diante das provas 

testemunhais colhidas durante a instrução processual, outra solução não 

resta senão o encaminhamento da acusação para julgamento perante o E. 

Tribunal do Júri.

Imperioso salientar que nessa fase processual aplica-se o princípio in 

dubio pro societatis, não sendo necessária a certeza quanto à autoria do 

delito.

DAS QUALIFICADORAS (motivo fútil e feminicidio)
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As qualificadoras, como se sabe, somente pode ser afastadas se restar 

muito evidente a impossibilidade de incidência, pois, caso contrário, o 

julgamento será parcialmente suprimido do Conselho de Sentença.

 As qualificadoras contidas no tipo penal em que o réu foi denunciado, 

qual sejam, motivo fútil e feminicidio estão devidamente demonstradas nos 

autos, senão vejamos:

 Em relação ao motivo fútil, restou claro que o denunciado no dia 16 de 

Novembro de 2014, tomado por animus necandi, desferiu 01 (um) golpe de 

uma arma branca, tipo faca peixeira, em sua ex-amásia, por não aceitar o 

fim do relacionamento.

 Senão, vejamos:

DEPOIMENTO DA VÍTIMA: “QUE a declarante afirma que conviveu 

maritalmente com a pessoa de DIRLEY SOARES SANTANA por 

aproximadamente uns dez meses e há dois meses estão separados; QUE 

DIRLEY não aceita a separação (...)” (Termo de Declarações de p. 20).

DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA COLHIDO EM JUÍZO: “(…) Segundo a 

senhora, o motivo da briga era que o Dirley não aceitava o motivo da 

separação e ela estava gestante (...)” (CD-R, depoimento judicial, Cristiano 

Fernando).

Quanto à qualificadora do feminicidio prevista no §2º, VI, do art. 121 do 

Código Penal, é notória sua presença pelo que se extrai do conjunto 

probatório dos autos, visto que a tentativa de homicídio em tela envolveu 

violência doméstica e familiar, cuja vítima mantinha relacionamento 

amoroso com o acusado, razão pela qual não deve ser decotada por 

restar procedente.

Portanto, as qualificadoras descritas e articulada na denúncia guardam 

relação com o caso, sendo aconselhável que o réu seja pronunciado com 

elas, para que o Conselho de Sentença possa examinar o caso em sua 

plenitude e dar a ele a melhor e mais correta solução.

Portanto, presentes os requisitos legais, imperativa a pronúncia do réu nos 

exatos termos da denúncia, para que seja ele submetido a julgamento pelo 

Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

“Absolvição sumária – Inadmissibilidade – Pronúncia – Persistência de 

mínima hesitação a respeito da culpabilidade do acusado – Prevalência do 

princípio in dúbio pro societate. (...) Não cabe à absolvição sumária se 

persiste a mínima hesitação a respeito da culpabilidade do acusado, visto 

que, na fase de pronúncia, prevalece o princípio in dubio pro sociatate” 

(RT 778/583).

“Absolvição sumária – Inadmissibilidade – Inexistência de prova segura e 

incontroversa, escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa – 

Hipótese em que exsurgem dos autos duas versões conflitantes dos 

fatos, afigurando-se controversa a tese da legítima defesa. (...) A 

absolvição sumária exige prova segura, incontroversa, plena límpida, 

cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à 

justificativa, moldura inconciliável com o caso vertente em que a 

ocorrência da legítima defesa afigura-se controversa ante a existência de 

duas versões conflitantes nos autos” (RT 775/664).

CRIME DE LESÃO CORPORAL (2º FATO)

A MATERIALIDADE do delito de lesão corporal está demonstrada através 

do boletim de ocorrência (fls. 33/34), no Laudo Lesão corporal de nº 2819. 

A. e Mapa Topográfico (fls. 43/47).

De outra banda, sem antecipar qualquer juízo de mérito, cuja análise 

caberá ao Conselho de Sentença, existem também INDÍCIOS SUFICIENTES 

DE AUTORIA em face do réu DIRLEY SOARES SANTANA.

DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA Magno Rosa Martins, investigador de 

polícia: “(...) QUE após relatar os fatos á Autoridade Policial, saiu em busca 

das testemunhas e da faca usada no crime; QUE ao chegar no Bar do 

Felix encontrou CLESIO PEREIRA MENDES FONTOURA, o qual também 

havia sido esfaqueado por DIRLEY; QUE fez a apreensão da arma usada 

no crime e conduziu CLESIO até o P.A (...)” (Termo de Declarações de p. 

70-71)

DEPOIMENTO DA VÍTIMA Clésio Pereira Mendes Fontoura: “(...) [Promotora: 

Ele desferiu um golpe em você também?] Isto. Na perna (...) eu não me feri 

com a faca, ele me esfaqueou. [Defesa: Na perna?] Na perna (...)” (CD-R, 

depoimento judicial de Clésio)

Insta salientar que a vítima Clésio em seu depoimento, relatou que ao notar 

que a vítima Eliane estava sendo agredida pelo denunciado, tentou retirar a 

faca que estava em posse de Dirley, momento em que este golpeou lhe 

por duas vezes com o objeto, na região da perna esquerda, causando-lhe 

lesões no local.

Vejamos

 “(...) sendo que Direley sacou uma faca e atingiu a ELIANE, neste 

momento o declarante partiu para cima de DIRLEY e tomou a faca dele, ato 

contínuo, DIRLEY tomou a faca de sua mão e lhe desferiu dois golpes, 

sendo que foi atingindo na perna esquerda, um pouco acima do joelho, 

onde levou dois cortes, um como 05 pontos e outro com 03 pontos (…)” 

(Termo de Declarações, Clésio Pereira Mendes Fontoura, fl. 11-IP, p. 22)

Nesse sentido, vejamos a Jurisprudência:

APELAÇÃO-CRIME. LESÃO CORPORAL LEVE E GRAVE. MANUTENÇÃO 

DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação. Comprovação da autoria 

e materialidade. Hipótese em que houve agressão injusta por parte dos 

réus, sendo que um deles portava uma faca. Inexistência de qualquer 

causa justificante. Condenação amparada na prova testemunhal. Pena. 

Provimento do Recurso do Ministério Público. Impossibilidade de 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Delito 

cometido com violência. Vedação legal contida no art. 44, I, do Código 

Penal. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO PROVIDO. (Apelação Crime Nº 70054845441, Terceira Câmara 

Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan 

Ribeiro, Julgado em 03/04/2014).

(TJ-RS – ACR: 70054845441 RS, RELATOR: Diogenes Vicente Hassan 

Ribeiro, Data de Julgamento: 03/04/2014, Terceira Câmara Criminal, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/05/2014)

DOS CRIMES CONEXOS

Sobre o crime conexo de lesão corporal, praticado pelo acusado DIRLEY 

SOARES SANTANA, será igualmente pronunciado e remetido para 

julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, sem que haja análise de 

mérito e/ou admissibilidade sobre ele, sob pena deste juízo estar ferindo o 

princípio do juiz natural da causa (tribunal do Júri).

 Portanto, presentes os requisitos legais, imperativa a pronúncia do réu 

nos exatos termos da denúncia, para que sejam os acusados submetidos 

a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

“Absolvição sumária – Inadmissibilidade – Pronúncia – Persistência de 

mínima hesitação a respeito da culpabilidade do acusado – Prevalência do 

princípio in dúbio pro societate. (...) Não cabe à absolvição sumária se 

persiste a mínima hesitação a respeito da culpabilidade do acusado, visto 

que, na fase de pronúncia, prevalece o princípio in dubio pro sociatate” 

(RT 778/583).

“Absolvição sumária – Inadmissibilidade – Inexistência de prova segura e 

incontroversa, escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa – 

Hipótese em que exsurgem dos autos duas versões conflitantes dos 

fatos, afigurando-se controversa a tese da legítima defesa. (...) A 

absolvição sumária exige prova segura, incontroversa, plena límpida, 

cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à 

justificativa, moldura inconciliável com o caso vertente em que a 

ocorrência da legítima defesa afigura-se controversa ante a existência de 

duas versões conflitantes nos autos” (RT 775/664).

Com essas considerações e fundamentos, JULGO PROCEDENTE a 

denúncia, para PRONUNCIAR, DIRLEY SOARES SANTANA, brasileiro, 

solteiro, tratorista, nasci do aos 08/04/1983, natural de Morro do chapéu - 

BA, filho de Raimundo Neri de Santana e Dirlene Soares Santana, 

atualmente segregado preventivamente, pela prática, em tese, das 

infrações penais previstas nos artigos, 121, §2º, incisos II e VI c/c artigo 

14, inciso II do Código Penal; art. 129, Caput, do Código Penal nos moldes 

do artigo 69 Código Penal.

Vislumbro que a prisão preventiva do acusado DIRLEY SOARES 

SANTANA foi revogada. O pronunciado responde em liberdade este 

processo, não havendo motivos que recomendem a sua prisão, sendo 

desnecessária a sua segregação social, quer para a garantia da 

aplicação da lei penal ou até mesmo para garantia da ordem pública, 

principalmente, no que concerne a sua presença perante o Conselho de 

Jurados.

Portanto, concedo ao acusado o direito de continuar respondendo o 

processo em liberdade.

Preclusa a decisão de pronúncia, encaminhem-se os autos ao juiz 

presidente do Tribunal do Júri.

Intime-se o pronunciado desta sentença, como preceitua o art. 413 e 414 

do CPP.

Intimem-se seu defensor e o Parquet, nos termos do art. 420, inciso I do 

Código de Processo Penal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA.
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Guiratinga – MT, 25/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71373 Nr: 657-11.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560, Neuma T. Cielo Mânica - OAB:MT-3598-B

 Considerando que o Ministério Público já apresentou os memoriais 

escritos à ref. 77, nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 

nº41/2016-CGJ, Art. 482, VI da CNGC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar os advogados do réu, via DJE, para no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante despacho de ref. 61, apresentar os memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70525 Nr: 765-74.2012.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. P. DA COSTA MADEIRAS - EPP, 

WELINGTON PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:19960/O, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT, 

WELINGTON PEREIRA DA COSTA - OAB:21696/O

 Código. 70525.

Vistos.

Defiro a cota ministerial retro.

DEPREQUE-SE a oitiva das testemunhas Vilmar Eberhardt e Leonardo de 

Carvalho Peixoto à Comarca de Rondonópolis, devendo estas serem 

intimadas no endereço indicado na certidão de Ref. 117.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba/MT, 20 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73261 Nr: 830-98.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CESAR DE SOUZA, Jalles Souza Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14.834/O, FERNANDO FERONATTO - OAB:8916, HENEI 

RODRIGO BERTI CASAGRANDE - OAB:7483-B, JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 CERTIDÃO: Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 

41/2016-CGJ, impulsiono estes autos ao setor competente, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) dos Acusados, via DJE, acerca da 

Audiência designada nos autos da Carta Precatória distribuída sob Código 

Nº313314, na Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, para o dia 

27/07/2018, às 15:10 horas, conforme informação juntada à ref. 95.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 74055 Nr: 1352-28.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson da Silva Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SASSO ANDREOTTO 

- OAB:MT 19981-O

 CERTIDÃO: Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 

41/2016-CGJ, impulsiono estes autos ao setor competente, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) do Denunciado, via DJE, acerca da 

Audiência designada nos autos da Carta Precatória distribuída sob nº 

8210-22.2017.811.0015, Código nº299626, na Quarta Vara Criminal da 

Comarca de Sinop/MT, para o dia 25/07/2018, às 13:30 horas, conforme 

informação juntada à ref. 139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77189 Nr: 1176-15.2015.811.0096

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:MT 19981-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016-CGJ, Art. 

482, VI, Art. 1209 da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a advogada da Parte Autora, via DJE, para no prazo de 15(quinze) 

dias, se manifestar consoante determinado na decisão de ref. 48.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86971 Nr: 2923-29.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEUZA DUARTE DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. Norte Matogross-SICREDI NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016 Art. 482, VI 

e Art. 1209 ambos da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar os advogados das partes, via DJE, para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registra-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada, consoante determinado no despacho de ref. 

4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88316 Nr: 605-39.2018.811.0096

 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: SADI GARCIA DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVI-ITAÚBA FUNDO DE PREVIDENCIA 

MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA MATOS ROOS - 

OAB:23893/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7255/MT, Lidiane Fátima Gomes Moreira - OAB:15.784/MT, 

MARCELO ANTONIO DA SILVA - OAB:21332/O, RUTH CARDOSO 

RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:10.350/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016-CGJ, Art. 

482, VI e Art. 1209 ambos da CNGC, impulsiono esrtes autos com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, via DJE, para no prazo 

de 15(quinze) dias, impugnar a contestação apresentada à ref. 12.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85037 Nr: 1706-48.2017.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLADINILSON ROGERIO LEMANSKI, VALFORT 

COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL CRISTINO GRAEBIN - 

OAB:42.855/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº41/2016-CGJ, Art. 482, 

VI, e Capítulo VI, Seção 16, Art. 1.209 e 1.213 da CNCG/MT, impulsiono 

estes autos ao Setor de Matéria de Imprensa, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte Exequente, via DJE, para no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca da certidão da Sra. Oficiala de Justiça 

de ref.15. Bem como, ao Setor de Expedição de Documentos com a 

finalidade de expedir 'Ofício" informando ao Juízo Deprecante da referida 

providência, consoante solicitado às fls. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 74456 Nr: 120-44.2015.811.0096

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016-CGJ, Art. 

482, VI, Art. 1209 e 1213 da CNGC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o advogado da Parte Exequente, via DJE, para no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, ante o teor da 

certidão do Oficial de Justiça de ref. 57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 74465 Nr: 129-06.2015.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRONIO JOSÉ CAVALINI SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº41/2016-CGJ, Art. 482, 

VI, e Capítulo VI, Seção 16, Art. 1.209 e 1.213 da CNCG/MT, impulsiono 

estes autos ao Setor de Matéria de Imprensa, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte Exequente, via DJE, para no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca da certidão da Sra. Oficiala de Justiça 

de fls. 42, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46962 Nr: 710-94.2010.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Castilho 

de Oliveira - OAB:17770-B MT

 “Vistos.

Considerando que o acusado tem ciência da presente ação penal, pois 

citado pessoalmente, e não foi localizado nos endereços constantes dos 

autos, DECRETO a sua revelia, com fundamento no artigo 367 do CPP.

Assim, declaro encerrada a instrução processual.

Dê-se vista às partes para memoriais finais, pelo prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias, a iniciar pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70812 Nr: 96-84.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Campos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 “Vistos.

O acusado fora denunciado pela prática dos crimes tipificados nos artigo 

306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Com relação aos delitos tipificados nos artigo 306 e 309, do Código de 

Trânsito Brasileiro, verifica-se a possibilidade da declaração da prescrição 

antecipada, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, eis que 

decorrido o lapso temporal. Explica-se.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que entre o recebimento 

da denúncia (04/04/2013) e até a presente datal (24/05/2018), transcorreu 

o lapso temporal de 05 (cinco) anos, restando prescrita a pretensão 

punitiva estatal.

Desta forma, tratando-se de crime cuja pena máxima cominada é de seis 

meses a três anos (art. 306, CTB) e de detenção, de seis meses a um 

ano, (art. 309, CTB), considerando que o acusado não possui maus 

antecedentes e, a priori não há nada nos fólios que levariam à 

exasperação de sua pena em caráter significativo, jamais este, caso 

condenado, alcançaria pena máxima superior a 01 (um) ano, conforme art. 

59 do Código Penal.

 Assim, hipoteticamente considerando como pena concreta não excedente 

a 01 (um) ano de reclusão, operar-se-ia a prescrição da pretensão 

punitiva em 04 anos (CP, art. 109, inciso V).

Ademais, cumpra-se mencionar que em qualquer fase do processo, o 

juízo, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício, 

conforme artigo 61, do Código de Processo Penal.

Posto isto, acolho a cota ministerial pugnada em solenidade de instrução e 

via de consequência RECONHEÇO a prescrição da pretensão punitiva do 

Estado, razão que DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

PAULO HENRIQUE CAMPOS DA SILVA, devidamente qualificado nos 

autos, em relação ao crime tipificado nos artigos 306 e 309, ambos do 

Código de Trânsito Brasileiro.

Solicite-se a devolução das missivas enviadas nestes autos, 

independentemente de seu cumprimento.

Expeça-se certidão de honorários em favor do defensor dativo nomeado 

nestes autos, no valor arbitrado às fls. 95, para cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso.

CUMPRA-SE com urgência o presente feito, tendo em vista que o mesmo 

encontra-se incluso na Meta 02 do Conselho Nacional de Justiça.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de praxe.

P.R.I.C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86520 Nr: 2631-44.2017.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOB, ACDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O, ROSE RODRIGUES CORRÊA - OAB:372440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016, Art. 482, 

VI e 1209 da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da Parte Exequente, via DJE, para no prazo legal, se manifestar 

acerca da justificativa apresentada à ref. 19

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47472 Nr: 444-73.2011.811.0096
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS FLORENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Considerando o lapso temporal desde o aceite da transação penal até a 

presente data, nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da 

CNGC, impulsiono estes autos coma finalidade de intimar o advogado do 

denunciado, via DJE, para no prazo legal, comprovar nos autos o efetivo 

cumprimento da transação, consoante o termo de audiência de fls. 

120/120-v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71514 Nr: 791-38.2013.811.0096

 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: ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES RURAIS DE ITAÚBA - 

ACRIUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE 

ITAÚBA-MT, RAIMUNDO ZANON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Castilho 

de Oliveira - OAB:17770-B MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora. 

Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/2015.No mais, INDEFIRO o 

pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que esta 

não foi comprovada.Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% ( dez por 

cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista ao requerido para 

promover o de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido in albis o 

prazo, ARQUIVEM-SE, sem prejuízo de posterior desarquivamento a 

pedido do interessado.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71463 Nr: 746-34.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO DE LIMA SILVA, IRINEU BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SASSO ANDREOTTO 

- OAB:MT 19981-O

 CERTIDÃO: Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 

41/2016-CGJ, impulsiono estes autos ao setor competente, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) do denunciado, via DJE, acerca da 

Audiência designada nos autos da Carta Precatória distribuída sob Cód. 

270988, na Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, para o dia 

19/07/2018, às 16:40 horas, conforme informação juntada à ref. 108.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71464 Nr: 747-19.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Batistello - 

OAB:25.906/SC, LUIZ FILIPE PERONDI - OAB:38747

 CERTIDÃO: Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 

41/2016-CGJ, impulsiono estes autos ao setor competente, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) do denunciado, via DJE, acerca da 

Audiência designada nos autos da Carta Precatória distribuída sob 

nº0000531-62.2018.8.24.0018, para a Segunda Vara Criminal da Comarca 

de Chapecó-SC, para o dia 30/10/2018, às 16:50 horas, conforme 

informação juntada à ref. 147.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46016 Nr: 660-05.2009.811.0096

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de CARLOS GROSS, BKDSG, FLÁVIA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo - 

OAB:8583-A/MT, MÁRCIO JOSÉ NEGRÃO MARCELO - OAB:278108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA DE MATOS 

SANTANA - OAB:13002/MT, MONICA CRISTINA FELIZARDO 

VASCONCELLOS - OAB:13237/B

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016-CGJ, Art. 

482, VI, da CNGC impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte exequente, via DJE, para no prazo de 10(dez) dias, se 

manifestar, nos termos da decisão de fls. 184.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 45810 Nr: 444-44.2009.811.0096

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELD-S, ELD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2009/43 (Código 45810)

Reclamante: Sandra A. Lorenzon - ME

Reclamado: Edvaldo Luiz Dambros – Serviços e Edvaldo Luiz Dambros

Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial promovida pela 

reclamante Sandra A. Lorenzon – ME em desfavor de Edvaldo Luiz 

Dambros – Serviços e Edvaldo Luiz Dambros, tendo como fito a execução 

do débito atualizado no valor R$ 16.867,91.

Havendo renitência da parte devedora em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

arresto online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835 do CPC/2015, defiro o pedido de bloqueio e constrição de 

valores/créditos pertencentes à parte executada e que se encontrem 

depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, 

observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa espécie de 

penhora judicial.

Determino que os valores eventualmente encontrados, sejam vinculados 

aos presentes autos.

Sendo exitosa ou não a tentativa de constrição, cientifique-se/intime-se a 

parte exequente.

 Itaúba/MT, 08 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 44309 Nr: 1175-11.2007.811.0096

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. M. COMBUSTIVEIS SANTA HELENA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANEI BERNADETE DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865, Marisa Terezinha Vesz - OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Francisco Donini - 

OAB:8406/MT, Manoel Francisco da Silva - OAB:3529-A/MT

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 
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possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Itaúba/MT, 15 de março de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito Designado

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Expediente

PORTARIA Nº. 022/2018-DF

O Doutor MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro em substituição na Comarca de Itiquira, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais e etc...

Considerando que o movimento paredista dos caminhoneiros ainda 

persiste, com a circulação apenas de produtos considerados essenciais, 

e que embora tenha começado a se desmobilizar, tal situação ainda não 

alcançou a normalidade.

Considerando o Ofício subscrito pela 1ª Subseção de Rondonópolis, por 

seu Presidente Dr. Stalyn Paniago Pereira, no qual solicita a suspensão 

dos prazos processuais nos dias 29 e 30/05/2018 desta Comarca de 

Itiquira, em razão da continuidade do movimento paredista dos 

caminhoneiros e a falta de combustível no Estado.

Considerando ainda, a recomendação do Excelentíssimo Presidente do 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos n. 0048829-05.2018.811.0000;

R E S O L V E:

 Art. 1º - SUSPENDER OS PRAZOS PROCESSUAIS da Comarca de Itiquira 

-MT nos dias 29/05 e 30/05/2018, prorrogando-os para o próximo dia útil.

 Art. 2º - Publique-se e cumpra-se, remetendo copia à Corregedoria Geral 

da Justiça de Mato Grosso, Tribunal de Justiça deste Estado, à Defensoria 

e ao Ministério Público Estadual.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31857 Nr: 416-50.2013.811.0027

 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: SBdM, Graziele Batista Hugues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciana Tunes Parreira - 

OAB:13397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I -. O feito encontra-se aguardando a realização de estudo 

socioeconômico e perícia médica, requisitos essenciais para análise do 

mesmo.

 II - Neste diapasão, determino que se realize a intimação na pessoa da 

Diretora do CRAS, ou Secretário(a) de Assistente Social, para que indique 

uma assistente social para proceder com a realização de estudo 

socioeconômico da autora no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da 

intimação desta.

III - Ante a necessidade de realização de perícia médica, nomeio como 

perito o Dr. Marcelo Coutinho, inscrito no CRM/MT sob o n.4883, lotado no 

Hospital Municipal deste Município, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC), 

devendo o mesmo ser pessoalmente intimado acerca desta nomeação.

IV - Deverá o perito ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados pelo Juízo, e por ambas as partes 

(autora/requerido).

 V - O perito deverá informar o Juízo e as partes, com antecedência, a 

data de realização da perícia (art. 474 do CPC).

VI - O médico nomeado poderá usar da faculdade prevista no artigo 473, § 

3º do Código de Processo Civil.

 VII - Com a juntada do laudo, INTIME-SE as partes para se manifestarem.

VIII - Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54423 Nr: 4287-49.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIANO LUCAS TUNES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54424 Nr: 4288-34.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. F. Comércio e Serviços de Estrutura 

Metálicas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54425 Nr: 4289-19.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. F. Cristovão Minimercado-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.
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Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54426 Nr: 4290-04.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Martinazzo-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54427 Nr: 4291-86.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. T. INSTALADORA ELETRICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54428 Nr: 4292-71.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. T. INSTALADORA ELETRICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55410 Nr: 365-63.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Garces de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637-0

 Vistos etc.

Tendo em vista o movimento grevista dos caminhoneiros em todo o Brasil, 

que gerou severa crise no fornecimento de combustíveis em todo o país, 

considerando ainda que este magistrado jurisdiciona na comarca de Pedra 

Preta-MT, verifico a necessidade de redesignar as audiências marcadas 

para hoje (29/05/2018), haja vista a impossibilidade de comparecer até 

esta comarca.

Deste modo, redesigno a audiência para o dia 12 de junho de 2018 às 

16h45min, procedam-se com as formalidades legais para realização do 

ato.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50662 Nr: 1938-73.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayany Gabriely Santos da Silva, Valdivino 

Cosme Queiroz da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892

 Vistos etc.

Tendo em vista o movimento grevista dos caminhoneiros em todo o Brasil, 

que gerou severa crise no fornecimento de combustíveis em todo o país, 

considerando ainda que este magistrado jurisdiciona na comarca de Pedra 

Preta-MT, verifico a necessidade de redesignar as audiências marcadas 

para hoje (29/05/2018), haja vista a impossibilidade de comparecer até 

esta comarca.

Deste modo, redesigno a audiência para o dia 05 de junho de 2018 às 

15h45min, procedam-se com as formalidades legais para realização do 

ato.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51900 Nr: 2622-95.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovane da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O
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 Vistos etc.

Tendo em vista o movimento grevista dos caminhoneiros em todo o Brasil, 

que gerou severa crise no fornecimento de combustíveis em todo o país, 

considerando ainda que este magistrado jurisdiciona na comarca de Pedra 

Preta-MT, verifico a necessidade de redesignar as audiências marcadas 

para hoje (29/05/2018), haja vista a impossibilidade de comparecer até 

esta comarca.

Deste modo, redesigno a audiência para o dia 12 de junho de 2018 às 

14h30min, procedam-se com as formalidades legais para realização do 

ato.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 38472 Nr: 844-61.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião da Silva Cortes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edimar Aparecida. Alves de 

Oliveira - OAB:7.621-MS, Emerson da Silva Nunes - OAB:3.216-MS, 

KAMILA BARBOSA NUNES - OAB:14119

 Intimação do Advogado do Réu para, no prazo de 08 dias, apresentar 

razões recursais, nos termos do artigo 600 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51848 Nr: 2596-97.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Chalfin - 

OAB:20332-A

 Intimação da parte Requerida, na pessoa de seu Advogado constituido, 

via DJE, acerca da audiência para tentativa de Conciliação, que será 

presidida pelo(a) Conciliador(a) do Juízo, redesignada para o dia 

26/07/2018, às 14h40.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42645 Nr: 275-26.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz do Carmo Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Vistos etc.

Tendo em vista o movimento grevista dos caminhoneiros em todo o Brasil, 

que gerou severa crise no fornecimento de combustíveis em todo o país, 

considerando ainda que este magistrado jurisdiciona na comarca de Pedra 

Preta-MT, verifico a necessidade de redesignar as audiências marcadas 

para hoje (29/05/2018), haja vista a impossibilidade de comparecer até 

esta comarca.

Deste modo, redesigno a audiência para o dia 28 de agosto de 2018 às 

15h45min, procedam-se com as formalidades legais para realização do 

ato.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43822 Nr: 803-60.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Antonio Oliveira Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

Tendo em vista o movimento grevista dos caminhoneiros em todo o Brasil, 

que gerou severa crise no fornecimento de combustíveis em todo o país, 

considerando ainda que este magistrado jurisdiciona na comarca de Pedra 

Preta-MT, verifico a necessidade de redesignar as audiências marcadas 

para hoje (29/05/2018), haja vista a impossibilidade de comparecer até 

esta comarca.

Deste modo, redesigno a audiência para o dia 28 de agosto de 2018 às 

15h15min, procedam-se com as formalidades legais para realização do 

ato.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39137 Nr: 1141-68.2015.811.0027

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

Tendo em vista o movimento grevista dos caminhoneiros em todo o Brasil, 

que gerou severa crise no fornecimento de combustíveis em todo o país, 

considerando ainda que este magistrado jurisdiciona na comarca de Pedra 

Preta-MT, verifico a necessidade de redesignar as audiências marcadas 

para hoje (29/05/2018), haja vista a impossibilidade de comparecer até 

esta comarca.

Deste modo, redesigno a audiência para o dia 21 de agosto de 2018 às 

13h15min, procedam-se com as formalidades legais para realização do 

ato.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46862 Nr: 2629-24.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloisio Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista o movimento grevista dos caminhoneiros em todo o Brasil, 

que gerou severa crise no fornecimento de combustíveis em todo o país, 

considerando ainda que este magistrado jurisdiciona na comarca de Pedra 

Preta-MT, verifico a necessidade de redesignar as audiências marcadas 

para hoje (29/05/2018), haja vista a impossibilidade de comparecer até 

esta comarca.

Deste modo, redesigno a audiência para o dia 03 de julho de 2018 às 

13h15min, procedam-se com as formalidades legais para realização do 

ato.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47404 Nr: 50-69.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCEMAR SILVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Tendo em vista o movimento grevista dos caminhoneiros em todo o Brasil, 
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que gerou severa crise no fornecimento de combustíveis em todo o país, 

considerando ainda que este magistrado jurisdiciona na comarca de Pedra 

Preta-MT, verifico a necessidade de redesignar as audiências marcadas 

para hoje (29/05/2018), haja vista a impossibilidade de comparecer até 

esta comarca.

Deste modo, redesigno a audiência para o dia 26 de junho de 2018 às 

16h30min, procedam-se com as formalidades legais para realização do 

ato.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43967 Nr: 855-56.2016.811.0027

 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: DIVINA ABADIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o movimento grevista dos caminhoneiros em todo o Brasil, 

que gerou severa crise no fornecimento de combustíveis em todo o país, 

considerando ainda que este magistrado jurisdiciona na comarca de Pedra 

Preta-MT, verifico a necessidade de redesignar as audiências marcadas 

para hoje (29/05/2018), haja vista a impossibilidade de comparecer até 

esta comarca.

Deste modo, redesigno a audiência para o dia 12 de junho de 2018 às 

15h45min, procedam-se com as formalidades legais para realização do 

ato.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48057 Nr: 891-67.2018.811.0047

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS SIMINA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE LUIZ PINTO DA 

SILVA - OAB:14856/O

 Diante do exposto, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, 

REVOGO a prisão preventiva do requerente JOSÉ CARLOS SIMINA 

CAMPOS, e nos termos do art. 282 e 319 do CPP, APLICO as medidas 

cautelares diversas da prisão, abaixo especificadas: a) Comparecimento 

mensal em juízo para informar e justificar suas atividades, endereço e 

meios de contato, devendo ainda comparecer a todos os atos do 

processo;b) Proibição de ausentar-se da comarca onde reside por período 

superior a 8 (oito) dias, ou mudar de endereço/domicilio sem prévia 

autorização do Juízo; c) Proibição de manter contato com testemunhas, 

vítima e seus parentes;d) Proibição de portar qualquer tipo de arma;e) 

Proibição de cometer infração penal.O autuado deve firmar TERMO DE 

COMPROMISSO e ser cientificado de que o descumprimento, sem motivo 

justo, de qualquer das condições estabelecidas, acarretará a revogação 

do benefício de liberdade provisória, podendo ser decretada a prisão 

preventiva, nos termos do § 4º, do art. 282 do CPP.EXPEÇA-SE o 

competente alvará de soltura em favor do autuado, colocando-o, 

incontinente, em liberdade, se por outro motivo não estiver 

preso.OFICIE-SE ao Comandante da Polícia Militar e à Polícia Civil, para 

ciência da presente decisão e auxílio na fiscalização das medidas acima 

impostas, comunicando ao juízo eventual descumprimento. Sem prejuízo 

disso, considerando que o presente incidente alcançou a sua finalidade, 

DETERMINO, a extração das cópias reprográficas necessárias, devendo a 

Secretaria providenciar o seu translado para os autos da Ação Penal n.° 

964-39.2018.811.0047 – Cód. 48170, e consequente arquivamento 

deste.INTIME-SE o autuado, pessoalmente, e seu advogado, via DJE, 

acerca do inteiro teor da presente decisão.NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 25 de maio de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48461 Nr: 1119-42.2018.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozeias Moreira do Nascimento, GLACIELA 

SILVA DE ARAÚJO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tendo em vista a ausência de pedido dos benefícios da justiça gratuita e 

do recolhimento das custas e taxas judiciárias, INTIME-SE a exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena 

cancelamento da distribuição e indeferimento da petição inicial, nos termos 

do artigo 290 e do Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo e devidamente certificado, volvam-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46137 Nr: 2109-67.2017.811.0047

 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: WJDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDERSON FREITAS DA COSTA 

- OAB:21490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VistoTendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 e 

320 do Código de Processo civil, não sendo caso de aplicação do disposto 

no art. 330 do mesmo Codex, RECEBO a petição inicial.DETERMINO que os 

autos sejam processados em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso 

II).DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte autora.Considerando a 

nova sistemática do Código de Processo Civil em vigor que 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/mediação para o dia 16 de julho de 2018, às 17h00. Com as 

comunicações feitas, ENCAMINHEM-SE s autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC).Não havendo conciliação, o 

requerido deverá apresentar contestação no prazo de 15 (quinze dias 

úteis) a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, inciso I, 

CPC), consignando-se que, o não oferecimento de contestação fará incidir 

os efeitos da revelia (art. 344, do CPC). Decorrido o prazo para 

contestação e devidamente certificado, INTIME-SE a parte autora para que, 

no prazo de quinze dias úteis, apresente a este Juízo 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.Caso a audiência de conciliação/mediação restar exitosa, 

TORNEM-ME os autos conclusos.Dê-se ciência ao Ministério Público, nos 

termos do artigo 698, do Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 25 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44406 Nr: 1121-46.2017.811.0047

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA MARIA AUGUSTO DE ASSIS

 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:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõe o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC. Tendo a parte autora apresentado 

alegações finais em audiência, declaro encerrada a fase instrutória e, nos 

termos do art. 366 do CPC, volvam-me os autos conclusos para prolação 

de sentença. Não havendo alegações de nulidades, saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44398 Nr: 1120-61.2017.811.0047

 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: DONIZETI CARLOS DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõe o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC. Tendo a parte autora apresentado 

alegações finais em audiência, declaro encerrada a fase instrutória e, nos 

termos do art. 366 do CPC, volvam-me os autos conclusos para prolação 

de sentença. Não havendo alegações de nulidades, saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44356 Nr: 1101-55.2017.811.0047

 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: JURACILDA DA COSTA FAJARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõe o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC. Tendo a parte autora apresentado 

alegações finais em audiência, declaro encerrada a fase instrutória e, nos 

termos do art. 366 do CPC, volvam-me os autos conclusos para prolação 

de sentença. Não havendo alegações de nulidades, saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44351 Nr: 1096-33.2017.811.0047

 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: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõe o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC. Tendo a parte autora apresentado 

alegações finais em audiência, declaro encerrada a fase instrutória e, nos 

termos do art. 366 do CPC, volvam-me os autos conclusos para prolação 

de sentença. Não havendo alegações de nulidades, saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44259 Nr: 1053-96.2017.811.0047

 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: MARLENE DE OLIVEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõe o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC. Tendo a parte autora apresentado 

alegações finais em audiência, declaro encerrada a fase instrutória e, nos 

termos do art. 366 do CPC, volvam-me os autos conclusos para prolação 

de sentença. Não havendo alegações de nulidades, saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44256 Nr: 1049-59.2017.811.0047

 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: TEREZA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõe o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC. Tendo a parte autora apresentado 

alegações finais em audiência, declaro encerrada a fase instrutória e, nos 

termos do art. 366 do CPC, volvam-me os autos conclusos para prolação 

de sentença. Não havendo alegações de nulidades, saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43574 Nr: 657-22.2017.811.0047

 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: LAET DIAS DE SOUZA

 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:

 Deliberações:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 §2º da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que de acordo com o que dispõe o art. 460 do CPC e 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC. Com a juntada aos autos do laudo 

pericial, abra-se vistas às partes para conhecimento, manifestação e 

apresentação de razões finais escritas, no prazo de 15 (quinze) dias 

sucessivos, a iniciar-se pela parte requerente, nos termos do art. 364, § 

2º, do CPC. Após, conclusos para prolação de sentença. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37262 Nr: 1006-93.2015.811.0047

 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: Raçavet Comércio de Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRÍAM CORREIA DA COSTA - 

OAB:6361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Compulsando os autos, denota-se da p. 208 que os mesmos foram 

remetidos erroneamente à Procuradoria do INSS, noutro giro, afim de, 

regularizar o curso processual, REDESIGNO a presente solenidade para o 

dia 10 de julho de 2018, às 15h00min (MT). Saem os presentes intimados. 

INTIME-SE a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do 

art. 183, §1º, do Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48524 Nr: 1165-31.2018.811.0047

 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: Olindina Maria de Oliveira

 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.

Cuida-se de ação previdenciária para RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA c/c PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, ajuizada por OLINDINA MARIA DE OLIVEIRA em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos.

RECEBO a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 

319, do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do 

mesmo diploma legal.

Diante dos documentos apresentados nos autos e, ainda, pela própria 

natureza da demanda, defiro aa benesses da gratuidade da justiça, na 

forma do disposto no artigo 98 do Código Processo Civil.

 Por meio do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia 

Geral da União informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática, sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. Sendo 

assim, deixo de designar audiência de conciliação e mediação, pois o 

expediente conciliatório acarretaria morosidade ao feito, atentando contra 

os princípios da celeridade e da economia processual.

CITE-SE o requerido para apresentar contestação no prazo de trinta dias 

(CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), devendo ser cientificado de 

que não respondendo presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, 

art. 344 c/c 345, inc. II).

 Após, à parte autora para impugnação em quinze dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48518 Nr: 1160-09.2018.811.0047

 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: Terezinha Alves dos Santos

 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.

Cuida-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

idade de trabalhador rural, ajuizada por TEREZINHA ALVES DOS SANTOS 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados 

nos autos.

RECEBO a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 

319, do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do 

mesmo diploma legal.

Diante dos documentos apresentados nos autos e, ainda, pela própria 

natureza da demanda, defiro as benesses da gratuidade da justiça, na 

forma do disposto no artigo 98 do Código Processo Civil.

 Por meio do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia 

Geral da União informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática, sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. Sendo 

assim, deixo de designar audiência de conciliação e mediação, pois o 

expediente conciliatório acarretaria morosidade ao feito, atentando contra 

os princípios da celeridade e da economia processual.

CITE-SE o requerido para apresentar contestação no prazo de trinta dias 

(CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), devendo ser cientificado de 

que não apresentando resposta presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos 

autos (CPC, art. 344 c/c 345, inc. II).

 Após, à parte autora para impugnação em quinze dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48517 Nr: 1159-24.2018.811.0047

 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: José Fajardo

 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.

Cuida-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

idade de trabalhador rural, ajuizada por JOSÉ FARJADO em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos.

RECEBO a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 

319, do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do 

mesmo diploma legal.

Diante dos documentos apresentados nos autos e, ainda, pela própria 
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natureza da demanda, defiro as benesses da gratuidade da justiça, na 

forma do disposto no artigo 98 do Código Processo Civil.

 Por meio do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia 

Geral da União informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática, sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. Sendo 

assim, deixo de designar audiência de conciliação e mediação, pois o 

expediente conciliatório acarretaria morosidade ao feito, atentando contra 

os princípios da celeridade e da economia processual.

CITE-SE o requerido para apresentar contestação no prazo de trinta dias 

(CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), devendo ser cientificado de 

que não apresentando resposta presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos 

autos (CPC, art. 344 c/c 345, inc. II).

 Após, à parte autora para impugnação em quinze dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de maio de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3261 Nr: 220-69.2003.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira Campos, Marcos da Silva Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FELIPE RICARDO 

LUCAS ROSA, para devolução dos autos nº 220-69.2003.811.0047, 

Protocolo 3261, 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): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32185 Nr: 1032-62.2013.811.0047

 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: Conceição Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 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. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 29 de maio de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33262 Nr: 572-41.2014.811.0047

 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: Aranildes Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT-8.973 B, Paula 

Rodrigues da Silva - OAB:13605/aA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 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. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 29 de maio de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33151 Nr: 466-79.2014.811.0047

 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: Ana Aparecida Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 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. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 29 de maio de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 4609 Nr: 472-38.2004.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jill Sandro Minikoski, Lucas Ricardo Minikoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Jauru

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 Vistos.

Os atores processuais (exequente e executado) em petição conjunta (fls. 

524) pugnaram pela suspensão do processo e, por conseguinte do prazo 

para oferecimento de impugnação, por 20 (vinte) dias.

Em que pese ser possível a suspensão do processo por convenção das 

partes (art. 313, II, CPC), verifico que a petição foi protocolada no dia 

15/12/2017, de modo que transcorreu lapso temporal superior ao 

postulado pelas partes.

Desta feita, CERTIFIQUE se houve o decurso de prazo de 30 (trinta) dias, 

para a executada apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

devendo ser observado que o prazo conta-se em dias úteis, a teor do 

enunciado 89, do CJF.

INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem 

ao juízo se houve transação ou peticionem requerendo o que de direito.

 Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

Jauru/MT, 10 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 999 Nr: 3-56.1985.811.0047

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Manoel de Souza Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio Hermelinda Souza Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:MT 1.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da petição de fls. 178/179 dos autos, a qual informa a 

existência do único herdeiro conhecido do espólio de Manoel Souza Meira, 

o Sr. Manoel de Souza Meira Filho, DETERMINO a intimação do referido 

herdeiro para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se desfruta de 

interesse na presente demanda, em caso positivo, promova o andamento 

do feito requerendo o que entender pertinente.

Saliento que, não havendo interesse ou decorrido o prazo, fato que 

deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação.

No mais, DETERMINO que a secretaria providencie a extração de cópias 

das petições de fls. 178/179 e 191 dos autos, providenciando-se, na 

sequência a sua juntada nos autos da ação de usucapião n.º 

738-73.2014.811.0047 – Cód. 33458.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Jauru/MT, 29 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33458 Nr: 738-73.2014.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Lucatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manoel de Souza Meira, Cleide 

Marlena de Avila Espíndola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleide Marlena de Ávila 

Espíndola - OAB:13.836-B

 Vistos.

Primeiramente, CUMPRA-SE a determinação constante do terceiro 

parágrafo da decisão proferida às fls. 193 dos autos da ação de 

inventário n.º 3-56.1985.811.0047- Cód. 999, acostando-se nestes autos 

os documentos informados na decisão.

Após, INTIME-SE a parte autora, através de seus advogados, via DJE para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca dos documentos 

juntados em cumprimento ao parágrafo anterior.

 No mais, considerando o teor da petição de fls. 91 dos autos, e como 

forma de se evitar possíveis alegações de nulidade, dou por prejudicada a 

solenidade designada na decisão de fls. 89 dos autos, até ulterior 

deliberação.

Com a manifestação da parte autora ou decorrido o prazo, fato que 

deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME o autos conclusos para 

deliberação.

INTIME-SE, via DJE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Jauru/MT, 29 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32681 Nr: 1567-88.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ariane Resende Horácio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Os autos vieram conclusos para despacho/decisão, todavia não 

vislumbrei certidão e/ou manifestação das partes que demande análise do 

juízo.

 Desse modo, cumpra-se integralmente a decisão retro.

Jauru/MT, 21 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31624 Nr: 408-13.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Rosa Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Cuida-se de Cumprimento de Sentença movida por DALVA ROSA 

FERREIRA em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 O procurador da parte exequente apresentou termo de prestação de 

contas e manifestou-se pela extinção do processo, informando que houve 

pagamento integral do débito.

É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, com o pagamento integral do débito pelo executado, o que se 

extrai dos alvarás de levantamento de fls. 189/190, foi satisfeita a 

pretensão da parte exequente.

 Sendo assim, de rigor a extinção do feito nos termos do arts. 924, inciso 

II, e 925, ambos do CPC. In verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita; (...)”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, declaro quitada a obrigação vertida nos autos e, por 

conseguinte JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no art. 924, 

inciso II, do Código Processual Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 29 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33056 Nr: 373-19.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Ramos Justino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o Ministério Público Estadual apresentou suas 

derradeiras alegações, DETERMINO a abertura de vista à defesa técnica 

para que se manifeste e, não havendo pedido de diligência, apresente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, alegações finais em forma de memoriais.

 Após, REMETAM-ME os autos conclusos para sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 28 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32415 Nr: 1288-05.2013.811.0047

 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: VdOMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Teixeira Costa Takaki - 

OAB:OAB/MT 12.981, Conrado Agostini Machado - OAB:16637-O, 

Jesus Vieira de Oliveira - OAB:OAB/MT 9.309, Ronaldo Nogueira 

Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almerindo dos Santos Neto 

- OAB:3.910

 Vistos.

Considerando que a parte requerente devidamente intimada para 

apresentar justificativa para ausência na audiência de conciliação 

designada para o dia 31/07/2017, deixou de se manifestar, conforme 

certificação nos autos às fls. 355, com fundamento no art. 334, § 8°, do 
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CPC, por estar caracterizado ato atentatório à dignidade da justiça, 

APLICO-LHE multa de 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida a ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso.

No mais, compulsando detidamente os autos, verifica-se que, apesar da 

devida intimação, os advogados da parte autora não promoveram os atos 

e diligências que lhes incumbiam (fls. 355) assim, por força do que dispõe 

o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da 

parte autora, pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providencie o regular andamento do feito, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito.

 Transcorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

VOLTEM-ME os autos conclusos para deliberação.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Jauru/MT, 28 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31865 Nr: 674-97.2013.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzira Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Comercial de Terras Sul do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 (...) Desta feita, torno sem efeito o substabelecimento de fls. 95, bem 

como os atos dele decorrente, e DETERMINO a intimação da advogada 

nomeada, Dra. Katya Regina Novak de Moura, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste se possui interesse/aceitação do múnus público que 

lhe foi conferido, sendo que o seu silêncio será interpretado como 

desinteresse.Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.Em caso de inércia 

certificada, nomeio, desde já, a Dr.ª Mayrla Thandra Martins, inscrita na 

OAB/MT 19699/0, como curadora especial dos citados por edital, a qual 

deverá ser intimada para se manifestar acerca da nomeação, sendo que, 

em caso de aceitação, deverá apresentar as derradeiras 

alegações.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, às providências.Jauru/MT, 28 de maio 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37851 Nr: 1215-62.2015.811.0047

 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: Bruna Rafaela de Oliveira, Judite Moreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPA SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 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 

apresente alegações finais no prazo legal.

Jauru, 29 de maio de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30859 Nr: 705-54.2012.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fidelcino Rodrigues de Oliveira, Zilda Faustina de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcilaine Faustina de Oliveira 

- OAB:9417

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Considerando que a simples afirmação da parte autora de que não 

possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais não 

é suficiente, per si, para o deferimento das benesses da justiça gratuita, 

DETERMINO a intimação, por seus advogados, via DJE, para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, comprove por meio de documentação pertinente a sua 

condição de hipossuficiente, sob pena de indeferimento do pedido de 

assistência judiciária.Por fim, nota-se que, apesar de devidamente intimada 

por sua advogada, a parte autora permaneceu inerte deixando de 

promover o andamento do feito (fls. 145). Desta feita, por força do art. 

485, § 1º, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte autora, 

pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito. Apresentada manifestação ou havendo inércia, ocorrência que 

deverá ser certificada nos autos, ou recolhidas as custas, REMETAM-ME 

os autos concluso para deliberação.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 29 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32876 Nr: 208-69.2014.811.0047

 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: Edith Maucio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de fls. 128/130 dos autos, para 

que surtam todos os efeitos legais, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão; e, por corolário, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil.Conforme Lei 

Estadual n. 7.603/01, do Estado de Mato Grosso, a Autarquia requerida é 

ISENTA de custas judiciais. Sem condenação em honorários advocatícios, 

consoante termos do acordo.INTIMEM-SE.Certificado o trânsito em julgado, 

REMETAM os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Síntese do Julgado – Conforme 

artigo 1.288 – CNGC:I - o nome da segurada: EDITH MAUCIO DE OLIVEIRA; 

II - o benefício concedido: conversão de auxilio doença em aposentadoria 

por invalidez; III - a renda mensal atual: um salário mínimo; IV - a data de 

início do benefício – DIB: 25/10/2017; V - data do início do pagamento – 

DIP: 01/12/2017; VI - a renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; VII 

– prazo para cumprimento: 45 dias, após a homologação do 

acordo.Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 29 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32512 Nr: 1389-42.2013.811.0047

 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 Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando versar o crédito executado sobre Cédula Rural Pignoratícia, 

conforme consta às pp. 33/41, bem como o Estado de Mato Grosso 

integrar a área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento da 
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Amazônia (SUDAM), nos termos do art. 1º da Lei nº 13.340/16, 

DETERMINO, a suspensão do feito, bem como, a suspensão do prazo 

prescricional, até a data de 27/12/2018, nos termos do art. 10 da Lei nº 

13.340/2016.

Decorrido o prazo assinalado acima, INTIME-SE a parte exequente, 

mediante remessa dos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o andamento do feito requerendo o que entender pertinente.

Proceda a Secretaria com as diligências necessárias para que as 

intimações doravante sejam efetivadas em nome da causídica Drª Louise 

Rainer Pereira Gionédis, na forma requerida às fls. 203/204.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 29 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32518 Nr: 1396-34.2013.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciano Pereira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudia Graciela Correa 

Bento - OAB:OAB/MT 17873

 Vistos

CUMPRA-SE, integralmente, a decisão de fls. 79 dos autos.

CUMPRA-SE, às providências.

Jauru/MT, 28 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30677 Nr: 504-62.2012.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinaldo Machado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Vistos.

Cumpra-se, integralmente, as determinações da decisão de fls. 230 dos 

autos.

CUMPRA-SE, às providências.

Jauru/MT, 28 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 9208 Nr: 209-98.2007.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcio Luiz de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THUCYDIDES FRANCISCO 

CONCEIÇÃO ALVARES - OAB:4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 (...) Ademais, informou que o advogado constituído para patrocinar sua 

defesa é o subscrevente do pedido de revogação da prisão preventiva – 

Dr. Thucydides Francisco Conceição Alvares - o qual regularizou a 

representação processual (fls. 262), de modo que foi cientificado da 

decisão. Todavia, deixou de apresentar a defesa processual.Sendo 

assim, ante a inércia da defesa técnica, visando evitar futura alegação de 

nulidade e em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à 

ampla defesa, INTIME-SE, pessoalmente, o denunciado, para que fique 

ciente da atual conjuntura, e caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, 

constitua novo defensor para patrocínio de sua defesa, sob pena de 

ser-lhe nomeado defensor dativo para o exercício de tal mister. Decorrido 

o prazo sem manifestação, desde já, nomeio o Dr. MARCO AURÉLIO 

FERNANDES DA SILVA NETO, inscrito na OAB/MT nº 21787/0, para 

patrocinar a defesa, devendo ser previamente intimado acerca da 

nomeação, sendo que, em caso de aceitação, deverá apresentar a peça 

processual adequada, observando-se o prazo legal. Consigne-se que os 

honorários advocatícios serão fixados ao final da demanda nos termos da 

Tabela de Honorários Advocatícios (OAB/MT), e pagos pelo Estado de 

Mato Grosso. Intime-o do encargo, se necessário.Apresentada a defesa, 

sendo arguida preliminar ou procedida juntada de documentos, DÊ-SE 

VISTA ao Ministério Público para manifestação.Após, voltem-me os autos 

conclusos para a análise de eventual hipótese de absolvição sumária – 

art. 397 do CPP – ou designação de dia e hora para a audiência – art. 399 

do CPP.Conforme consignado pelo Parquet, o tipo da ação penal foi 

grafada como homicídio culposo, entretanto se trata de homicídio doloso 

qualificado pelo motivo fútil. Assim, promovam as ALTERAÇÕES 

necessárias na capa dos autos e no Sistema Apolo.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32651 Nr: 1531-46.2013.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudia Graciela Correa 

Bento - OAB:OAB/MT 17873, Dionne Aparecida Carrijo de Souza - 

OAB:OAB/MT 20644-O, Nelceli Cristina Rodrigues Alves de Almeida 

- OAB:OAB/MT 17869

 Vistos

Considerando que nos dias 28 e 29 de maio do ano corrente esta 

magistrada participará do Curso de Formação Continuada, sobre o tema “A 

Atividade Judicante na Recuperação Judicial”, a ser realizado nas 

instalações da ESMAGIS-MT, REDESIGNO a audiência aprazada para o dia 

31 de julho de 2018, às 17h00.

 INTIMEM-SE o acusado, bem como o advogado do acusado, via DJE para 

que compareçam à solenidade agendada, observando-se, no que couber 

o art. 221, § 3°, do CPP.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 21 de maio de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 23842 Nr: 121-13.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA CÂNDIDA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes , acerca da 

juntada do LAUDO PERICIAL , em querendo se manifestarem no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 23052 Nr: 1108-83.2013.811.0048

 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: SOLANGE DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GRIOSSO - 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.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 22483 Nr: 523-31.2013.811.0048

 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): EURÍPEDES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, abro vista dos autos a parte requerida para as 

providências cabíveis, tendo em vista o cálculo do valor da dívida 

apresentado, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22552 Nr: 597-85.2013.811.0048

 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: LEILA APARECIDA CAMPOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos, etc.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal (NCPC, art. 1007, parágrafo 3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 8822 Nr: 1148-41.2008.811.0048

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE 

ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA CUSTÓDIO DE OLIVEIRA - ME, 

VERA LÚCIA GOMES CUNHA, JOÃO BATISTA CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, 

HELAYNE APARECIDA CUSTÓDIO DE OLIVEIRA ALVES, SÉRGIO 

DONIZETE CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, ROSANIA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEOSDETE PEDRO DE OLIVEIRA - 

Procurador do Estado - OAB:2530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ NICEIO FIGUEIREDO 

CARDOSO - OAB:3188

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 2889 Nr: 56-67.2004.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO OTÁVIO MARCONDES GUIDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR HUMBERTO SANTINI, ADEVAIL 

OLÍMPIO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTÁVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:5075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179, LUCIANA CORREA LOPES RIBEIRO - OAB:5.166

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, abro vista dos autos ao autor para manifestar o 

que entender de direito no prazo legal, tendo em vista os autos estarem 

sem movimentação desde a mais de 90 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 21784 Nr: 936-78.2012.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:MT/13.944-A, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:MT-13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, abro vista dos autos a Parte Autora para 

manifestar no prazo de 10(dez) dias sobre a certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 40810 Nr: 3216-46.2017.811.0048

 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: KSDS, SILVANA LÚCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, abro vista dos autos à parte autora a se 

manifestar no prazo legal sobre a cota ministerial de Ref. 9. final da cota 

transcrito:"Ante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

MATO GROSSO, por sua agente signatária, manifesta-se pelo 

indeferimento do pedido formulado, tendo em vista a existência de bens a 

serem inventariados".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 6726 Nr: 200-36.2007.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR QUEIROZ NETO, ROGÉRIO FIDELIS PEREIRA, 

MANOEL FAGUNDES DE SOUZA, JOAQUIM OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCO DE CASTRO, LINDOMAR 

DUARTE DA SILVA, JOEL PEREIRA DE AGUIAR, JOSÉ OZETE FREITAS, 

RONIVAL SOARES SANTOS, OZEAS MARINHO DE OLIVEIRA, JACQUES 

DOUGLAS FERREIRA GUEDES, DEJAIR FRANCISCATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JR. - OAB:3.876, SOUVENIR DAL´ BÓ JÚNIOR - OAB:11.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN MENDES MEITZKIE 

- OAB:, josé augusto rodrigues freire matias - OAB:, MARIA 

SOCORRO ESTOLANO MACIEL - OAB:, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205, 

THAIS SUELEN GARCIA - OAB:12190/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 54/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, nos termos da decisão de fls. 446 e 447, à 

intimação das partes exequentes, da certidão de decurso de prazo de fls. 

467, bem como consignar que o montante somente sera levantado 

mediante autorização judicial expressa, devendo se manter depositado até 

ordem judicial contraria.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45894 Nr: 1639-59.2008.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIVA MEGA DE AMEDA, AMM, AAMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kariza Danielli Simonetti Aguiar 

- OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Vistos em correição.

Vistas ao Ministério Público.

 Marcelândia/MT, 22 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76442 Nr: 1237-26.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HANAUER SUPERMERCADO EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO VIEIRA DA SILVA

 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 das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43128 Nr: 572-93.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA ROSA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robert Luiz do Nascimento - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Julia F. Boff - 

OAB:11.894/MT, Carlos Alberto Koch - OAB:7299-B, Thiago 

Domingues Siqueira - OAB:11004-B/MT

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.________, a Secretaria para ato 

do ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69184 Nr: 802-23.2016.811.0109

 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: ALZIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls._______, conforme requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63308 Nr: 431-30.2014.811.0109

 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 TAVARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Getulio Gediel dos Santos - 

OAB:16948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte executada para, em 15 dias, apresentar impugnação à 

execução / cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70038 Nr: 1306-29.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUZENIR DA CUNHA LIMA ME, DEUZENIR DA 

CUNHA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte executada para, em 15 dias, apresentar impugnação à 

execução / cumprimento de sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71422 Nr: 348-09.2017.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISALTIR SCHNEIDER, CELI TEREZINHA HAMERSKI 

SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL A SOL COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.________, a Secretaria para ato 

do ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71210 Nr: 221-71.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOL A SOL COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, FELISBERTO 

FERREIRA DORNELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISALTIR SCHNEIDER, CELI TEREZINHA 

HAMERSKI SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LOUISA BORGMANN 

ZANELLATTO - OAB:20620/0, VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES 

- OAB:13906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Permaneçam Sobrestados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70953 Nr: 81-37.2017.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ZEFERINO, CARLIANE LOURENÇO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094, Reinaldo Jacyntho de Araujo - OAB:OAB/SP 235.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (__).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64387 Nr: 1273-10.2014.811.0109

 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: PMM, Jaci Malhão Miranda Da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT, HOSPITAL 

MUNICIPAL MARIA ZÉLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 
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OAB:3560-MT, Andrei César Dominguez - OAB:8094/MT

 Vistos em correição.

Diante da solicitação de (fls. 146/147), DEFIRO o pedido do requerido e 

DETERMINO a expedição de carta precatória para realização da oitiva da 

testemunha Sra. Eliamara Fernandes Silva, no endereço informando à fl. 

147 e 150, devendo ser realizado pelo juízo deprecado da comarca da 

Cidade de Sorriso/MT.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 22 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49235 Nr: 1060-43.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIELI MODESTO 

FRANCISCATTO - OAB:OAB/MT 18403-0

 Vistos em correição. Considerando a declinação da nomeação (fl. 113) e 

por não ser possível a nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. 

Israel Bugarelli Grelak: Av. Colonizador José Bianchini, nº. 10-A, Centro, 

Tel. 99994-1855, Marcelândia/MT.Honorários do advogado já fixados no 

importe de 10 (dez) URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 

09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o munus público não caberão 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos.Deixo 

consignado os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins 

de conhecimento e advertência ao advogado nomeado(...).Registre-se, 

também, que são obrigações fundamentais para a percepção da 

remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.INTIME-SE o advogado nomeado para requerer o que for de 

direito.Após, façam-se os autos conclusos.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 29 de maio de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49650 Nr: 186-24.2011.811.0109

 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: JANIO ALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALINGTON FECHIO, ROBERTO ZANATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FRANCIANY DE ABREU - 

OAB:17828/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Antunes Segato - 

OAB:13546/MT, Loren Cichocki - OAB:SC-27.912 B

 Vistos em correição.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 22/08/2018, às 

17h00min.

INTIMEM-SE as partes a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus procuradores e testemunhas, devendo 

apresentar o rol de testemunhas com 15 dias de antecedência, sob as 

penas da lei. Deverão trazer para a audiência as suas testemunhas 

independentemente de intimação do Juízo, salvo necessidade, 

devidamente comprovada e requerida com antecedência de 15 dias à 

solenidade.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49832 Nr: 368-10.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Vistas ao Ministério Público.

 Marcelândia/MT, 22 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49831 Nr: 367-25.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Vistas ao Ministério Público.

 Marcelândia/MT, 22 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48032 Nr: 1815-04.2009.811.0109

 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: MB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos em correição.

Vistas ao Ministério Público.

 Marcelândia/MT, 22 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76295 Nr: 1164-54.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NPA, RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL BULGARELLI GRELAK - 

OAB:22540/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 RECEBO a inicial em todos os seus termos.

Comprovada a relação de parentesco às (fls. 19/21), DEFIRO o pedido de 

alimentos provisórios, contudo, na proporção de 50,00% do salário mínimo 

vigente, correspondente à R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete 

reais), ante ausência de provas dos rendimentos do alimentante, os quais 

serão pagos a partir da citação, colocando o valor a disposição da 

representante legal da infante, sendo que poderá ser modificado a 

qualquer tempo, acaso se verifique ser outra a realidade do binômio 

possibilidade/necessidade.
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DESIGNO audiência de conciliação para o dia 25/07/2018 às 13h30min.

 CITE-SE e INTIME-SE o requerido, e INTIME-SE o representante legal da 

parte autora, a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de 

seus procuradores, importando a ausência desta em extinção e 

arquivamento do processo e daquele em confissão e revelia (artigo 7° e 8° 

da Lei 5.478/68).

Na audiência, se não houver acordo, iniciará o prazo de 15 dias para 

contestação do requerido, independentemente de nova intimação.

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, conforme requerido.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Marcelândia/MT, 22 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64341 Nr: 1236-80.2014.811.0109

 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: MARIA JOSE DA SILVA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Pascoalão - 

OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o autor foi intimado para dar prosseguimento ao 

processo sob pena de extinção e não o fez e nem compareceu à 

audiência designada, intime-se a requerida para se manifestar sobre a 

extinção do processo por abandono da causa.

Marcelândia/MT, 22 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68833 Nr: 658-49.2016.811.0109

 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: IRACY PEREIRA DA SILVA

 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:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões no prazo legal. 

Após, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Antes da remessa ao Tribunal, observando o Sr. Gestor Judiciário as 

formalidades legais.

CUMPRA-SE.

Marcelândia, 24 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75406 Nr: 634-50.2018.811.0109

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE DOS SANTOS FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DE MOURA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEGISLÉIA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:22513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões no prazo legal. 

Após, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Antes da remessa ao Tribunal, observando o Sr. Gestor Judiciário as 

formalidades legais.

CUMPRA-SE.

Marcelândia, 24 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43963 Nr: 1362-77.2007.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ELY RIBEIRO, MARCO AURÉLIO 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos em correição.

Expeça-se carta precatória para a oitiva das testemunhas de fls. 706 e 

714.

Designo audiência de instrução para o dia 05/09/2018 às 13h30min, para 

realizar a inquirição da testemunha João Carlos Ferreira, bem como 

interrogatório dos denunciados. Intimem-se as partes.

 Oficiem-se os juízos deprecados das comarcas de Cuiabá/MT, Várzea 

Grande/MT e Barra do Bugres/MT, para que prestem informações acerca 

do cumprimento das cartas precatórias expedidas às fls. 691, 692 e 705.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 23 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62741 Nr: 1415-48.2013.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORAIA PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Almeida Ferraciolli - 

OAB:MT/18563

 Diante de tais considerações, em juízo provisório de admissibilidade da 

culpa, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para 

PRONUNCIAR a ré SORAIA PEREIRA LIMA, já devidamente qualificada nos 

autos, dando-a como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I, c/c 

artigo 14, II, ambos do Código Penal, para que seja submetida a julgamento 

pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, o que faço com fundamento 

no artigo 413 do Código de Processo Penal.Preclusa a decisão da 

pronúncia, façam os autos conclusos, para fins do artigo 421 do diploma 

processual penal.Ciência ao Ministério Público. Publique-se, intime-se e 

cumpra-se.Marcelândia-MT, 29 de maio de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60409 Nr: 366-06.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kariza Danielli Simonetti 

Aguiar - OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - 

OAB:MT-9.667-B

 Vistos em correição.

 DESIGNO a data de 05/09/2018, às 14h30min para audiência de 

suspensão condicional do processo, sendo que o acusado deverá 

comparecer acompanhado de advogado, pois, caso contrário, sua defesa 

será patrocinada por advogado nomeado por este juízo.

 Na oportunidade da audiência acaso se verifique preencher os requisitos 

legais será ofertado o sursis processual nos termos da cota Ministerial.

 Intime-se.
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 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 24 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44618 Nr: 379-44.2008.811.0109

 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): DARCI JOSÉ WINTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Lermen Bedin - 

OAB:10.937-MT, Irineu Roveda Junior - OAB:5688-A/MT, JEAN 

CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, Ziláudio Luiz Pereira - 

OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:8.247-B/MT

 Atualize-se o débito, caso necessário, e proceda-se com o bloqueio 

através do Bacenjud / Renajud.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49786 Nr: 322-21.2011.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 -SENTENÇA-

Vistos em correição

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público para apurar a 

prática do crime previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, em 

tese praticado por LUIZ CARLOS MARTINS.

Conforme consta nos autos, em razão da não localização do réu, foi 

realizada sua citação via edital em 21/11/2016 (fls.77/78), após, nomeado 

advogado dativo (fls.80), o qual apresentou defesa prévia às fls.81/81-v.

É o breve relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

A presente ação foi interposta para apuração da prática delitiva descrita 

no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, porém, verifica-se nos 

autos que, da ocorrência do fato 04/2011 (fls.09) até a presente data, já 

se transcorreram mais de 07 (sete) anos, não havendo recebimento da 

denúncia até o presente momento.

Destarte, consoante às diretrizes esculpidas no art. 107, IV, do Código 

Penal, está prescrita a pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do indiciado LUIZ CARLOS MARTINS, 

pelo crime descrito no artigo 310 do CTB.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e 

anotações de praxe.

Marcelândia/MT, 22 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65485 Nr: 535-85.2015.811.0109

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUCIMAR GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO ROBERTO DA SILVA, FRANCISCA 

PEREIRA DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES, ADVOGADA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTA CIDADE 

- OAB:13906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes termos, julgo extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, alínea b, do Código de Processo Civil.Custas processuais pelo 

requerido.Desnecessário o decurso de prazo para o trânsito em julgado. 

Arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.P.R.I.C.Marcelândia/MT, 

23 de maio de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62793 Nr: 1455-30.2013.811.0109

 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: BLSAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSM-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes termos, julgo extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, alínea b, do Código de Processo Civil.Custas processuais pelo 

requerido.Desnecessário o decurso de prazo para o trânsito em julgado. 

Arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.P.R.I.C.Marcelândia/MT, 

23 de maio de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62289 Nr: 974-67.2013.811.0109

 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: FRANCISCO ACCACIO GILBERT DE SOUZA, HELENA 

MARIA ROSA, DANIEL DE MELO PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON POLITANO, Cleia Silva Rodrigues, 

ALCIONE DOS REIS DAUFENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kariza Danielli Simonetti Aguiar 

- OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6.097-A/MT, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:MT - 6.097/A

 Vistos em correição.

Intime-se o perito nomeado, para manifestar quanto à petição às fls. 

386/388 dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo, certifique-se, vista a parte autora, para requerer 

o que for de direito.

 Marcelândia/MT, 24 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64209 Nr: 1137-13.2014.811.0109

 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: OTMAR SCHUTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VITOR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SAGANFREDO - 

OAB:11.833, WILI BERWIG - OAB:7160-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR AL MAJIDA DE 

ALMEIDA JUNIOR - OAB:59703, TALITA W. NICASTRO AL MAJIDA - 

OAB:74.175-PR

 Vistos em correição.

À Secretaria para que promova o apensamento dos autos ao processo de 

(código: 64490).

Após, voltem os autos com urgência conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 24 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60545 Nr: 503-85.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT, Andrei César Dominguez - OAB:8094/MT

 Vistos em correição.

Consubstanciado a manifestação do Ministério Público de fls. 434/438, 

Reitero a determinação de fl. 395 e DETERMINO a intimação do requerido 

para que no prazo de 90 (noventa) dias elabore o estudo, sob pena de 

multa diária em desfavor do requerido no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em relação ao pedido de concessão da tutela provisória, Indefiro por ora, 

pelos mesmos termos e fundamentos já expostos nos autos.

 Por fim, INTIMEM-SE as partes para, no prazo legal, informarem se ainda 

desejam produzir novas provas nos autos.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 22 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 18846 Nr: 1159-52.2006.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE BERNARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, HOSPITAL 

REGIONAL DE COLÍDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON JOSÉ SILTON SAVI - 

OAB:7251/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Beatriz Corrêa da 

Costa de S. Soares - OAB:, Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2.606 MT

 Vistos em correição.

Certifique-se a Secretaria sobre o decurso do prazo do Hospital Regional 

de Colíder/MT para apresentação de alegações finais.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 24 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42923 Nr: 366-79.2007.811.0109

 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: VALMIR REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SP PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JOSÉ SILVA - 

OAB:9.053/MT

 Vistos em correição.

Certifique-se a Secretaria se o requerido foi devidamente intimado para 

apresentar alegações finais, considerando que na certidão de fls. 239v, 

teve como destinatário o requerido.

Em caso positivo, voltem os autos conclusos para sentença.

 Em caso negativo, INTIME-SE.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 24 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60723 Nr: 694-33.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE ANDRADE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE MARCONI MARIO 

- OAB:18.812-B

 Vistos em correição.Diante do pedido de renuncia da advogada dativa à 

fl. 122, DEFIRO o pleito, mantendo o valor dos honorários arbitrados na fl. 

88, uma vez que a causa se esgotou em 1º grau de jurisdição. Diante da 

renuncia da advogada dativa à (fl. 122), e não sendo possível a nomeação 

da Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. Paulo César Barbosa dos Santos: 

Rua Osvaldir Prata Alves, Nº 1.125, Centro, Tel. 3536-1388, 

Marcelândia/MT, para promover a defesa do réu LEANDRO DE ANDRADE 

OLIVEIRA.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 02 URH, considerando que falta apenas a 

apresentação de alegações finais.Nos termos do artigo 2º do Provimento 

nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o munus público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins 

d e  c o n h e c i m e n t o  e  a d v e r t ê n c i a  a o s  a d v o g a d o s 

nomeados(...)Oportunamente, na sentença do presente feito, será 

determinada a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o 

valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso.1)ANOTE-SE a presente nomeação no 

relatório a ser encaminhado semestralmente à Corregedoria-Geral da 

Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido Provimento.2)INTIME-SE o 

advogado mencionado para apresentar alegações finais.3)Após, 

façam-me os autos conclusos.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 24 de maio de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72265 Nr: 836-61.2017.811.0109

 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: WILLEOMAR TRANQUEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLO - 

OAB:13516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:MT/13.431-A, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON 

- OAB:12099

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (__).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61755 Nr: 461-02.2013.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOMAR BLANC ENGE, CARLOS EDUARDO BLANC 

ENGE, Karla Adriana Blanc Enge

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S.A, 

BRESSAN LAMONATTO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kariza Danielli Simonetti Aguiar 

- OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Ary Franco César - 

OAB:123.514/SP, CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI - OAB:5759

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (__).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43567 Nr: 979-02.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁPIDO MOLAS LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:8718/MT, SILVÉRIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT 

4720-B
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 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (__).

Comarca de Matupá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 025/2018

Suspende os prazos processuais no âmbito da Comarca de Matupá nos 

dias 29.05.2018 e 30.05.2018.

A Excelentíssima Senhora SUELEN BARIZON – Juíza de Direito Diretora do 

Foro da Comarca de Matupá/MT – no uso de suas atribuições legais;

 Considerando a decisão proferida pelo Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, no expediente nº 

0048829-05.2018.811.0000, em resposta ao ofício protocolado pela 

OAB-MT/GP nº 201/2018.

 Considerando o ofício 22/2018/Presidência protocolado pela 14ª 

Subseção de Peixoto de Azevedo, Mato Grosso.

 Considerando a manutenção do movimento paredista dos trabalhadores 

do transporte de cargas na região norte do Estado de Mato Grosso;

 Considerando a completa escassez de combustível em todos os postos 

de abastecimento da Comarca de Matupá e, igualmente, nas 

circunvizinhas Peixoto de Azevedo e Guarantã do Norte;

 Considerando que a manutenção dos prazos processuais poderá 

acarretar prejuízos processuais às partes;

 RESOLVE:

 Art. 1º Suspender os prazos processuais no âmbito da Comarca de 

Matupá-MT, nos dias 29 e 30 de maio de 2018.

Art. 2º O início e o fim dos prazos processuais ficam prorrogados para o 

próximo dia útil seguinte.

Art. 3º Às audiências não redesignadas cujas partes e advogados 

comparecerem serão mantidas e regularmente realizadas.

§ 1º Eventuais ausências serão consideradas justificadas pela 

excepcionalidade da situação vivenciada nas Comarcas do norte do 

Estado, sem implicações processuais em virtude do não comparecimento.

Art. 4º Todos os servidores, colaboradores e terceirizados deverão 

cumprir integralmente o horário de expediente.

§1º Havendo dificuldade de locomoção que impeça a presença do 

servidor, colaborador ou terceirizado no Fórum no horário de expediente, 

a circunstância deverá ser comunicada à Direção do Foro para 

averiguação e posterior abono de falta.

 Art. 5º As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pela juíza Diretora do Foro.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Em cumprimento art. 552, da CGNC, encaminhe-se à Corregedoria-Geral 

da Justiça e à Presidência, para conhecimento e providências.

 Encaminhe-se cópia à Subseção da OAB em Peixoto de Azevedo, ao 

Ministério Público, à Defensoria Pública da Comarca e à Polícia Judiciária 

Civil.

Publique-se no átrio do Fórum.

Dê-se ampla divulgação na imprensa local.

Arquive-se na Diretoria do Foro.

 Cumpra-se.

 Matupá-MT, 29 de maio de 2018.

 SUELEN BARIZON

Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71855 Nr: 3562-02.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. B. F. INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ANTONIO SICHOSKI, JOELMA SOUSA 

DO NASCIMENTO, ELMAR CARLOS SICHOSKI, MARLI TEREZINHA 

SICHOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REIS FRIZON - 

OAB:20221/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3562-02.2017.811.0111 (Código 71855)

Classe – Assunto: Execução de entrega de Coisa Incerta

Exequente:C.B.F. Insumos Agrícolas Ltda

 Executado: Elmar Carlos Sichoski, Joelma Sousa do Nascimento e Outros

Vistos em correição.

1 – Acolho a emenda à inicial (ref.08)

2 – Cite-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, entregar 

ao exequente 14.169,51 sacas de milho, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 (um mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (50 mil 

reais);

3 – Do mandado de citação constará ordem de busca e apreensão, se o 

executado não satisfizer a obrigação no prazo consignado (CPC, art. 806, 

§2º).

4 – Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 15 (quinze) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

5 – Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 

15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33209 Nr: 519-04.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGCdL, MICHELI CHAGAS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC FERNANDO DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT, MAYCON A. CHAGAS DE LIMA - OAB:21831-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) Advogado(a) da Parte Autora por todo o conteúdo 

do certidão de fls. 76, para que, no prazo legal, manifeste-se.

Rafael Vinícius Silva Koch - Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54775 Nr: 957-88.2014.811.0111

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI PIMENTEL, ANGELO APARECIDO MOTA, 

JOSÉ TEODORO, VALDECIR LEMES DA SILVA, MARCOS ADAMI, VALDIR 

FRANCISCO, VALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ AMANCIO DE 

CARVALHO - OAB:6019-A/MT, ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641, IVAINE MOLINA JUNIOR - OAB:21264/O

 Processo nº 957-88.2014.811.0111 (Código 54775)

Classe – Assunto: Reintegração de Posse

Requerente:Município de Matupá (MT)

Requerido: Ari Pimentel e Outros

Vistos em correição.

Tendo em vista a declinação inclusa (f.238), nomeio a causídica Andreia 

Ferdinando Varea para patrocinar os interesses do requerido Ari Pimentel, 

fixando-lhe os honorários retro arbitrados (f.237).

Intime-se a causídica nomeada e cumpra-se os itens 1 e 4 da decisão 

judicial derradeira.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30884 Nr: 1335-54.2008.811.0111

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Jair José Jaroeski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson de Mattos Pereira - 

OAB:8718/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO PEDRO DE 

MORAES - OAB:3040

 Processo nº 2008/367 (Código 30884)

Classe – Assunto: Embargos à Execução

Embargante: Jair José Jaroseski

Embargado: Banco Bradesco S.A.

 Vistos em correição.

Intime-se a parte embargante para se manifestar sobre a proposta de 

honorários do perito nomeado, bem como realizar o pagamento dos 

honorários, com observância dos dados da conta bancária indicada.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52876 Nr: 1010-06.2013.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Processo nº 1010-06.2013.811.0111 (Código 52876)Classe – 

Assunto:DivórcioRequerente: Vivaldo EufrásioRequeridos:Orlinda 

Rodrigues EufrásioVistos em correição.A requerida Orlinda Rodrigues 

Eufrásio, regularmente citada por edital, deixou transcorrer in albis o prazo 

para apresentar contestação, razão pela qual decreto-lhe a 

revelia.Destarte, com fulcro no artigo 72, II, do Código de Processo Civil, 

nomeio como curador especial o causídico, DR. IVAINE MOLINA JÚNIOR 

para patrocinar os interesses da requerida, apresentando contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO 

os honorários do mencionado advogado em 04 (quatro) 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, à 

advogada nomeada 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 (...)Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição da 

Defensora Dativa e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente será determinada a 

expedição de certidão em favor do Defensor Nomeado para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso. INTIME-SE o advogado nomeado da 

presente decisão.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 22 

de maio de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52876 Nr: 1010-06.2013.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Autos nº 1010-06.2013.811.0111 (Código 52876)

Requerente: Vivaldo Eufrásio

 Requerida: Orlinda Rodrigues Eufrásio

Vistos.

Defiro o requerimento formulado às f.40.

Cite-se a parte requerida, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 10 de novembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 29719 Nr: 178-46.2008.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Mariano Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MATUPÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan de Oliveira Souza - 

OAB:4099/MT

 Processo nº 178-46.2008.811.0111 (Código 29719)Classe – 

Assunto:Liquidação de Sentença Requerente: Fernando Mariano 

FerreiraRequerido:Município de Matupá (MT) Vistos em correição. (...) O 

Município, por sua vez, contestou e relacionou alguns itens cuja 

existênica, segundo o requerido, não foi comprovada, tais como: i) 10 mil 

quilos de ferro, equivalentes ao valor de R$ 32.000,00 reais; ii) 350 telhas 

de “Eternit”, atribuindo a cada unidade o valor de R$ 32,00; iii) 07 fornos de 

carvão, no valor de R$ 13.600,00; iv) uma caixa de ferramentas no valor 

de R$ 8.000,00.No que tange a relação de bens apresentadas pelo 

requerente, consigno que, como bem asseverou o Desembargador Relator 

(f.246-v) “em nenhum momento foi contestada pelo Município, que 

limitou-se a levantar institutos doutrinários a respeito do conceito de bem 

público e ato administrativo. Nenhum fato ou números foram 

contestados”.Na mesma linha acima, não cabe, nesta fase, discutir a 

existência ou não dos bens relacionados, cujo momento processual foi 

oportunizado ao Município, que nada fez, precluindo, portanto, tal 

discussão. O que se discutirá neste procedimento será tão somente o 

valor atribuído a cada item.Partindo dessa premissa, constato que, de fato, 

existem alguns itens na lista que ultrapassam o senso comum e, sendo 

atribuição do requerente comprovar documentalmente o valor de mercado 

de cada item e não apenas mensurá-lo.Isto posto:1)Determino a intimação 

do requerente para apresentar, por meio de orçamentos, pesquisas de 

preço, notas fiscais, o valor de venda no mercado de consumo de cada 

item relacionado;2)Intime-se o Oficial de Justiça para prestar 

esclarecimentos acerca do estado dos bens materiais existentes no 

imóvel desocupado, à época, daqueles que lembrar;3)Postergo a análise 

do pedido de compensação formulado pelo Município ao final do presente 

procedimento de liquidação de sentença;4)Cumpridas as determinações 

acima, voltem-me os autos conclusos para deliberação. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Matupá (MT), 22 de maio de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52141 Nr: 288-69.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VI SILVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, VILMA 

ISAIAS DA SILVA, JOSÉ EDMAR DA SILVA, DARCI DIAS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - 

OAB:15.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº 288-69.2013.811.0111 (Código 52141)

Classe – Assunto: Cobrança

Requerente: Banco do Brasil S.A.

Requeridos: VI Silva Distribuidora de Bebidas e Outros

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo 

o que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54631 Nr: 852-14.2014.811.0111

 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: VALDEIR ROSA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501

 Processo nº 852-14.2014.811.0111 (Código 54631)

Classe – Assunto: Ação Declaratória de Inexistência de Débito

Exequente: Valdeir Rosa de Camargo

Executado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Vistos em correição.

Intime-se o Sr. Perito Igor Petrenko para dar início aos trabalhos, 

elaborando, por conseguinte, o laudo pericial circunstanciado.

Com o resultado, intimem-se as partes para manifestarem-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55123 Nr: 1250-58.2014.811.0111

 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: CARLISE BEATRIZ REMOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J B AMARO DOS SANTOS & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Processo nº 1250-58.2014.811.0111 (Código 55123)Classe – 

Assunto:Anulatória e Indenização por Danos Materiais e 

MoraisRequerente: Carlise Beatriz RemorRequeridos:J B Amaro dos 

Santos & Cia LtdaVistos em correição.O requerido J B Amaro dos Santos 

& Cia Ltda, regularmente citado por edital, deixou transcorrer in albis o 

prazo para apresentar contestação, razão pela qual decreto-lhe a 

revelia.Destarte, com fulcro no artigo 72, II, do Código de Processo Civil, 

nomeio como curador especial a causídica, DRA. ANDREIA FERDINANDO 

VAREA para patrocinar os interesses do requerido, apresentando 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.Tomando em conta a natureza 

da causa, FIXO os honorários do mencionado advogado em 04 (quatro) 

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, à advogada nomeada 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: 

(...)Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição 

da Defensora Dativa e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente será 

determinada a expedição de certidão em favor da Defensora Nomeada 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. INTIME-SE a advogada 

nomeada da presente decisão.Intime-se, outrossim, a parte autora para 

informar a situação processual da Ação Civil Pública em trâmite na 

Comarca de Peixoto de Azevedo (MT).CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 22 de maio de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 11624 Nr: 444-04.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bueno Souza e Clementino Ltda, Ademar de 

Morais Bueno, MARIA DE FÁTIMA M. CLEMENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny Almeida 

Alves/Procuradora Geral do Es.MT - OAB:MT/2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2006/328 (Código 11624)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Bueno Souza e Clementino Ltda Outros

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que os documentos de f.327 e seguintes 

indicam que o débito fiscal está em compensação, razão pela qual 

INDEFIRO o pedido de novo bloqueio Bacenjud e SUSPENDO o curso da 

execução, com fulcro no artigo 921, V, do Código de Processo Civil/2015, 

pelo período concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação (art.922, CPC).

Transcorrido o prazo do procedimento de compensação, intime-se a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 15823 Nr: 255-26.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Produtores Rurais e 

Moradores de Alto Alegre, MANOEL DO NASCIMENTO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9410/MT

 Processo nº 255-26.2006.811.0111 (Código 15823)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: União

 Executado: Associação dos Produtores Rurais e Moradores de Alto 

Alegre

Vistos em correição.

DEFIRO o requerimento formulado pela parte exequente e SUSPENDO o 

curso da execução, com fulcro no artigo 921, V, do Código de Processo 

Civil/2015, pelo período de um ano (CPC/2015, art. 921, §1º).

Transcorrido o prazo de 1 (um) ano, intime-se a parte exequente para dar 

seguimento ao feito, em 5 (cinco) dias.

Insta consignar que, durante esse período, a prescrição será suspensa e 

o exequente deverá diligenciar em busca do endereço do executado ou de 

bens penhoráveis, sendo advertido que, decorrido o prazo sem 

manifestação do exequente, o processo será arquivado (CPC/2015, art. 

921 §2º).

Revogo a constrição de f.28 e 53, oficiando-se o CRI respectivo para 

promover a baixa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 03 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 26973 Nr: 1534-47.2006.811.0111
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zeli Simon Kerber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiani Rebelatto Rossetti - 

OAB:10431/MT

 Processo nº 1534-47.2006.811.0111 (Código 26973)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá (MT)

Executado: Zeli Simon Kerler

Vistos em correição.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Município de Matupá (MT) em 

face de Zeli Simon Kerler, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente noticiou o pagamento 

integral do débito e requereu a extinção do feito (f.73).

É o relatório. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Revogo eventuais constrições judiciais.

Sem custas, a teor do artigo 26 da Lei 6.830/80.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27093 Nr: 1644-46.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1644-46.2006.811.0111 (Código 27093)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: União

Executado: Vilson Zanette

Vistos em correição.

A celeuma jurídica acerca do pagamento das despesas com deslocamento 

dos oficiais de justiça, na atual conjuntura, ainda permanece incerta.

Nos termos da decisão proferida pelo Tribunal do Pleno do nosso Sodalício 

Estadual nos autos n. 1000783-02.2017.811.0000 “as diligências 

promovidas por Oficial de Justiça são despesas, portanto deve a Fazenda 

Pública adiantá-las, pois é usuária dos serviços do Poder Judiciário, 

arcando com seu pagamento”.

Entrementes, tal posicionamento foi suspenso ante a superveniência da 

decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos de 

Suspensão de Segurança nº 2.899 – MT (2017/0159664-5), concernente 

à suspensão da medida liminar supramencionada que garantia o depósito 

prévio das diligências para os oficiais de justiça para cumprimento dos 

mandados em ações ajuizadas pela Fazenda Pública.

Isto posto, a Fazenda Pública está isenta ao pagamento da diligência de 

deslocamento dos oficiais de justiça para cumprimento dos mandados em 

ações em que é parte até ulterior deliberação.

Assim, delibero pelo prosseguimento regular do feito, independentemente 

do recolhimento da diligência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27314 Nr: 1826-32.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Donisete Bassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiani Rebelatto Rossetti - 

OAB:10431/MT

 Processo nº 1826-32.2006.811.0111 (Código 27314)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: IBAMA

Executado: Daniel Donisete Bassi

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.193), intime-se a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51869 Nr: 17-60.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO JOSÉ GEHLEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 17-60.2013.811.0111 (Código 51869)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá (MT)

Executado: Norberto José Gehlen

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52002 Nr: 150-05.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO TEIXEIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 150-05.2013.811.0111 (Código 52002)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Sebastião Teixeira da Rocha

Vistos em correição.

Tendo em vista o resultado infrutífero da tentativa de citação do 

executado, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33822 Nr: 1132-24.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INES DAVI, Adilson Rubens Davi, JOCEANE 

APARECIDA DAVI, DAVI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1132-24.2010.811.0111 (Código 33822)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Ines Davi e Outros

Vistos em correição.

DEFIRO o requerimento formulado pela parte exequente e SUSPENDO o 

curso da execução, com fulcro no artigo 921, V, do Código de Processo 

Civil/2015, pelo período de um ano (CPC/2015, art. 922).

Transcorrido o prazo de 1 (um) ano, intime-se a parte exequente para dar 

seguimento ao feito, em 5 (cinco) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33844 Nr: 1154-82.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CAPITANI, PAPELARIA TATHIANE LTDA, 

Liane Márcia Donin, NERI LUIZ DALLA VECCHIA, ELSA ANA DALLA 

VECCHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1154-82.2010.811.0111 (Código 33844)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Neri Luiz Dalla Vecchia e Outros

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para manifestar sobre a petição de f.51-56.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33889 Nr: 1199-86.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI LUIZ DALLA VECCHIA, PAPELARIA 

TATHIANE LTDA, JULIO CAPITANI, Liane Márcia Donin, ELSA ANA DALLA 

VECCHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1199-86.2010.811.0111 (Código 33889)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Neri Luiz Dalla Vecchia e Outros

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para manifestar sobre a petição de f.47-52.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35745 Nr: 586-32.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: U

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 586-32.2011.811.0111

 Código nº 35745

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: União

Executado: Amarildo Aparecido da Luz

Vistos em correição.

Cumpra-se a determinação de fls. 170.

Para isso, proceda a constrição dos veículos encontrados em nome da 

parte executada, via Renajud.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 10 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32007 Nr: 1025-14.2009.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE COSTA SOBRINHO, Celázia Ines Baron, 

Cerâmica Nova Esperança LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1025-14.2009.811.0111 (Código 32007)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Cerâmica Nova Esperança e Outro

Vistos em correição.

DEFIRO o requerimento formulado pela parte exequente e SUSPENDO o 

curso da execução, com fulcro no artigo 921, V, do Código de Processo 

Civil/2015, pelo período de um ano (CPC/2015, art. 922).

Transcorrido o prazo de 1 (um) ano, intime-se a parte exequente para dar 

seguimento ao feito, em 5 (cinco) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31754 Nr: 781-85.2009.811.0111

 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): MARISETE TEREZINHA ALBERTI DE SOUZA, 

MARISETE TEREZINHA ALBERTI DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodolfo Cesar Vasconcellos 

Moreira - OAB:8.719/MT

 Processo nº 2009/292 (Código 31754)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: HSBC Bank Brasil S.A.

Executada: Marisete Terezinha Alberti de Souza

Vistos em correição.

Trata-se de Execução proposta pelo HSBC Bank Brasil S.A. em face de 

Marisete Terezinha Alberti de Souza, ambos qualificados nos autos.

Os autos tramitam há quase nove anos e o exequente, desde 2014, 

requereu quatro suspensões dos autos ao fundamento de não localização 

de bens da devedora, cujo último requerimento versa sobre nova 

suspensão.

Dessume dos autos que o exequente não conseguiu promover, em quatro 

anos, qualquer providência efetiva a fim de dar prosseguimento ao feito.

Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

exequente de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando 

assim a paralisação do feito.

Ademais, isso não impede que a parte exequente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Revogo eventuais constrições judiciais.
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Condeno a parte exequente ao pagamento das custas judiciais.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32207 Nr: 1225-21.2009.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Zanette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 Processo nº 1225-21.2009.811.0111 (Código 32207)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: Valdemar Zanette

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o laudo de avalição 

realizado pelo oficial de justiça, bem como sobre a impugnação oposta 

pelo executado.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27407 Nr: 1920-77.2006.811.0111

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Valdir de Oliveira Macedo, Neuza Maria Giraldi 

Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. C. Stafuzza - ME (SAFRA SERVIÇOS 

AGROPECUÁRIOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelino Valdir de Oliveira 

Macedo - OAB:3499-B/MT, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - 

OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Pires de Andrade - 

OAB:7994-A/MT

 Processo nº 2006/710 (Código 27407)

Classe – Assunto: Cumprimento de sentença

Requerente: Neusa Maria Giraldi Macedo

Requerido: C. C. Stafuzza – Matupá.com

Vistos em correição.

Compulsando os autos verifico que a parte requerente foi intimada por 

meio de seu procurador constituído para promover o regular 

prosseguimento do feito. Todavia, quedou-se inerte.

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 5 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.

Destarte, intime-se, pessoalmente, pela via postal (AR), a parte requerente 

para manifestar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por abandono.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30672 Nr: 1127-70.2008.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelly dos Santos Flor Bachmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny Almeida 

Alves/Procuradora Geral do Es.MT - OAB:MT/2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cézar Paulo Lazzaroto - 

OAB:18035 - PR

 Processo nº 2008/307 (Código 30672)

Classe – Assunto: Embargos à Execução

Embargante:Estado de Mato Grosso

Embargada: Nelly dos Santos Flor Bachmann

Vistos em correição.

Decorrido o prazo destinado à manifestação da parte embargada acerca 

do laudo pericial, PRECLUSA está a sua faculdade.

Intime-se o perito para esclarecer os pontos impugnados pelo 

embargante/impugnante às fls. 226/236.

 Após, intimem-se ambas as partes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de maio de 2018.

Suelen Barizon

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32391 Nr: 1406-22.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCDS, JUREMA BARROS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE SATÉLITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso de 

Carvalho de Mendonça - OAB:MT0006173, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868A

 Processo nº 1406-22.2009.811.0111 (Código 32391)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Naila Caroli da Silva

Executado: Transporte Satélite Ltda

Vistos em correição.

Compulsando os autos verifico que a parte exequente foi intimada por 

meio de seu procurador constituído para promover o regular 

prosseguimento do feito. Todavia, quedou-se inerte.

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 5 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.

Destarte, intime-se, pessoalmente, pela via postal (AR), a parte exequente 

para manifestar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por abandono.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32433 Nr: 1449-56.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itacir Oss

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA ZANELLA 

- OAB:OAB/PR 67842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Processo nº 1449-56.2009.811.0111 (Código 32433)

Classe – Assunto: Prestação de Contas

Requerente: Itacir Oss

Requerido: Banco do Brasil S.A.

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Prestação de Contas proposta por Itacir Oss em face 

do Banco do Brasil S.A., ambos qualificados nos autos.
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No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide nos autos da execução em apenso (código 

36289), o qual atinge diretamente a pretensão material discutida nestes 

autos, cujo acordo resultou no pedido de desistência de todas as demais 

ações conexas com a execução, consoante cláusula DÉCIMA TERCEIRA 

do termo de acordo incluso (f.258-307).

Formalizados autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Considerando o acordo formalizado entre os litigantes, os quais 

estabeleceram na “cláusula décima terceira” a manifestação expressa do 

pedido de desistência de ações conexas com os autos da execução 

proposta pelo Banco do Brasil S.A., resta a este Juízo homologar o pedido 

de desistência formulado.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, consoante inteligência do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento de custas processuais, conforme o 

convencionado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52492 Nr: 641-12.2013.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCORPORADORA OURO E ARTE LTDA, Loreni 

Battistella dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK SHARON DOS SANTOS 

- OAB:14.712 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Processo nº 641-12.2013.811.0111 (Código 52492)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Incorporadora Ouro e Arte Ltda

Executado: Sidinei Rodrigues dos Santos

Vistos em correição.

Tendo em vista o resultado negativo da tentativa de intimação/citação da 

parte executada, defiro o pedido da parte exequente para realizar 

pesquisa de endereços perante os sistemas disponíveis do TJMT.

Se positivo o resultado, intime-se a parte executada, com observância do 

endereço encontrado.

Se restar infrutífera a pesquisa, intime-se a exequente para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 28912 Nr: 1160-94.2007.811.0111

 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): Agrícola Bom Solo Ltda, Jaimésio José 

Rodrigues Kappes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Gaviolli Fachini - 

OAB:5.425-B / MT, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A, Mateus 

Menegon - OAB:11.229-B / MT

 Processo nº 1160-94.2007.811.0111 (Código 28912)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: Agrícola Bom Solo Ltda

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o teor da petição de 

f.327-333.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51133 Nr: 1027-76.2012.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Tarcisio Colla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, SANDRO PISSINI ESPINDOLA - OAB:198040-A/SP

 Processo nº 1027-76.2012.811.0111 (Código 51133)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: João Tarcísio Colla

Executado: Banco do Brasil S.A.

Vistos em correição.

Defiro o requerimento formulado às f.213 e autorizo o levantamento do 

numerário depositado em favor do exequente, mediante expedição de 

alvará eletrônico para transferência de valores, com observância dos 

dados bancários indicados.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52679 Nr: 821-28.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOGUEIRA AUTOCENTER LTDA ME, SILVIA DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº 1160-94.2007.811.0111 (Código 28912)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: Agrícola Bom Solo Ltda

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o teor da petição de 

f.327-333.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36289 Nr: 1130-20.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itacir Oss, Cândido Oss, MARIA IVONE 

BARBEIRO OSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CALZOLARI - OAB:, 

ANTONIO CALZOLARI - OAB:21254/O, IVAINE MOLINA JUNIOR - 
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OAB:21264/O

 Processo nº 1130-20.2011.811.0111 (Código 36289)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: Itacir Oss e Outros

Vistos em correição.

Trata-se de Execução proposta pelo Banco do Brasil S.A. em face de 

Itacir Oss, Cândido Oss e Maria Ivone Barbeiro Oss, todos qualificados 

nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (f.218-221).

Formalizados autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requer a homologação do acordo e, em 

consequência, a suspensão do processo até o seu cumprimento integral.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo para que surta os jurídicos e 

legais efeitos, e desde já, DECLARO SUSPENSO o processo até o 

cumprimento integral da composição, nos termos do artigo 922 do Código 

de Processo Civil.

Efetue-se a penhora sobre o bem imóvel indicado na cláusula NONA do 

termo de acordo, oficiando-se ao CRI de Matupá para registra-la às 

expensas dos executados.

Excluam-se eventuais constrições nominais dos executados, oficiando-se 

aos órgãos de proteção ao crédito para excluir/cancelar quaisquer 

apontamentos negativos em nome dos executados.

Arquivem-se os autos no arquivo provisório sem baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50235 Nr: 91-51.2012.811.0111

 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): Artefatos de Madeira Matupá Indústria e 

Comércio LTDA, PAULO CUNHA RIBEIRO, LEANI NORMELA SCHWINGEL 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Cláudio Policarpo - 

OAB:8796-B/MT

 Processo nº 91-51.2012.811.0111 (Código 50235)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: HSBC Bank Brasil S.A.

Requerido: Artefatos de Madeira Matupá Indústria e Comércio Ltda e 

Outros

Vistos em correição.

Trata-se de Execução proposta pelo HSBC Bank Brasil S.A. em face de 

Artefatos de Madeira Matupá Indústria e Comércio Ltda, Paulo Cunha 

Ribeiro e Leani Normela Schwingel Ribeiro, todos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, a parte exequente noticiou não possuir mais 

interesse no prosseguimento do feito, pugnando pela sua extinção (f.91).

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a parte exequente manifestou que não possui 

interesse no feito, resta ao Juízo apenas a homologação de sua 

desistência.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, consoante inteligência do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte exequente ao pagamento de custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50975 Nr: 865-81.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO TEIXEIRA DA ROCHA, VERONICA 

DANTAS TEIXEIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 Processo nº 865-81.2012.811.0111 (Código 50975)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: Sebastião Teixeira da Rocha e Verônica Dantas Teixeira da 

Rocha

Vistos em correição.

Tendo em vista a inércia da parte executada (f.58), intime-se a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54387 Nr: 637-38.2014.811.0111

 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 MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORVETÃO PIZZARIA E CHOPERIA LTDA - ME, 

DIEGO VILELA MACEDO, ALAN CLEYTON VILELA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 637-38.2014.811.0111 (Código 54387)

Classe – Assunto: Execução

Requerente: SICREDI

Requeridos: Sorvetão Pizzaria e Choperia Ltda ME e Outros

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo 

o que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de maio de 2018.

Suelen Barizon

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54789 Nr: 967-35.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcus Augusto Giraldi Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 967-35.2014.811.0111 (Código 54789)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Marcos Augusto Giraldi Macedo

Executado: Estado de Mato Grosso

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para manifestar sobre o eventual pagamento 

do RPV e subsequente extinção do feito.
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Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75000 Nr: 1466-77.2018.811.0111

 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: BAH, ILDA BENITES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1466-77.2018.811.0111 (Código 75000)

Classe – Assunto: Obrigação de Fazer

Paciente: Breno Ananias Heberle

Requeridos: Município de Matupá (MT) e Estado de Mato Grosso

Vistos em correição.

1) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

 2) OFICIE-SE, ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato 

Grosso (NAT), encaminhando-se cópia da petição inicial e dos 

documentos que a instruem, solicitando parecer técnico sobre o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, no prazo de quarenta e oito (48) horas, 

a fim de subsidiar a decisão a ser exarada de forma mais eficiente.

3) OFICIE-SE, imediatamente, os Gestores da área de saúde 

respectivamente das partes requeridas, preferencialmente por meio 

eletrônico, a fim de que informem, em 48h, se há regulação do paciente 

perante o sistema SISREG. Se positiva, qual posição da fila de regulação o 

paciente se encontra e qual a perspectiva para realização do 

procedimento.

4) Sem prejuízo, de igual modo, intime-se a parte requerente para informar 

se houve a regulação do requerente/paciente, bem como se houve 

eventual recusa para realização do procedimento indicado.

5) Por fim, ante as considerações supramencionadas e diante da 

inexistência de iminente risco de morte, postergo a análise do pedido de 

tutela de urgência após as informações acima determinadas.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá (MT), 28 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73522 Nr: 733-14.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON SANTOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 (...)Por fim, considerando que o acusado não trouxe aos autos nenhum 

elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos 

constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de 

JEFERSON SANTOS DO NASCIMENTO, o que faço nos termos do artigo 

312 e seguintes do Código de Processo Penal.INTIME-SE.Ciência ao 

Ministério Público e a Defesa.Por fim, cumpra-se a decisão de Ref. 

26.Matupá/MT, 28 de maio de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74550 Nr: 1268-40.2018.811.0111

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Este Juízo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MATUPA

VARA ÚNICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS JURADOS

TEMPORADA DE JURI DO ANO DE 2018

A Doutora Suelen Barizon, MMª Juíza de Direito da Vara Única e 

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Matupá, Estado de Mato 

Grosso, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todos quando o presente Edital virem ou dele conhecimento 

tiverem que foi procedido ao sorteio dos 20 (vinte) Jurados e 05 (cinco) 

Suplentes que comporão o Conselho de Sentença para Julgamentos pelo 

Egrégio Tribunal Popular do Júri, a realizar-se nos dias 07 e 18 de junho e 

27 de agosto de 2018, bem como outras datas a serem designadas 

oportunamente, com início às 08h00min horas no Plenário do Tribunal do 

Júri, cujos nomes são os seguintes:

 JURADOS:

1. JOYCE PEREIRA RAMOS – FRIALTO

2. ANDERSON BRUNO PECCININI – POSTO TREVÃO

3. BENEDITO CAMBRAIA DOS ANJOS – FRIALTO

4. MAURICIO SILVA – BOM FUTURO

5. LEONAN MARIA – CONTEC

6. FERNANDO BURES DA LUZ – FRIALTO

7. MURILO MIRANDA VAEZ – FRIALTO

8. LINDALVA FERREIRA DA SILVA – HOSPITAL SANTA LUZIA

 9. SONIA BATISTA GOMES – POSTO TREVÃO

10. LAUDICEIA SILVA COSTA – BOM FUTURO

11. AMANDA FERNANDES DA SILVA – MACHADO

12. IPSEN PINHEIRO – FRIALTO

13. VILSON DA SILVA PINTO – BOM FUTURO

14. JOSSILENI ALVES BUENO – CONTEC

15. BRUNO EURICO DAS NEVES – AMAGGI

16. ANDERSON CARMO DA SILVA – FRIALTO

17. ADEMIR LOURENÇON BERTINETTI – HOSPITAL SANTA LUZIA

18. DENIVAN DE ALMEIDA ALVES – BOM FUTURO

19. IVANILCE SILVA COSTA – MACHADO

20. ROSANGELA COSME CAMARGO DIAS – MACHADO

SUPLENTES:

1. VALMIR JESUS DOS SANTOS – BOM FUTURO

2. GABRIELE CRISTINA MENEGON – ARGUS

3. LEIDIANE AMORIM SILVA – POSTO TREVÃO

4. FABRICIA SANTANA DOS S. DA CUNHA – FRIALTO

5. IDERALDO JOSE SANCHES BRAGA - FRIALTO

E, para que ninguém alegue ignorância mandou a MMª Juíza que se 

afixasse e publicasse em lugar público e de costume. Dado e passado 

nesta cidade e Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, aos 28 (vinte 

e oito) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, eu 

_________________ (Regina Matos Davi) Gestora Judiciária Substituta o 

digitei e assino.

SUELEN BARIZON

Juíza de Direito da Vara Única e

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Matupá

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75008 Nr: 1467-62.2018.811.0111

 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: RAIMUNDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ante exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Não 

detectados os requisitos legais previstos no art. 300, “caput”, do Código 

de Processo Civil.4 - OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para que, no prazo 

de 15 dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte 

autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos.5 - Por 

oportuno, tendo em vista a manifestação expressa da parte autora 
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informando o seu desinteresse na realização da audiência de mediação 

(art. 334, § 4º, I, do CPC/2015), bem como teor do ofício circular nº 

001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, expedido pela parte requerida, informando 

a impossibilidade de comparecimento às respectivas audiências, ante o 

reduzido número de procuradores na região deixo de encaminhar o 

presente processo ao CEJUSC, deixo de designar audiência de 

conciliação.6 – CITE-SE a Autarquia demandada nos termos da petição 

inicial , bem como para apresentar contestação, no prazo legal. Após, 

INTIME-SE a parte autora, para no prazo legal, confrontar documentos e 

teses levantadas na contestação.7 – Após de tudo cumprido e certificado, 

venham-me os autos CONCLUSOS para designação da audiência de 

instrução e julgamento.CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário. Matupá/MT, 29 de maio de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54532 Nr: 765-58.2014.811.0111

 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: RAFAEL RUANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO PORTE, CLEIDE PEREIRA 

PORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Alei Goulart - OAB:8403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE VACARIO 

DOS SANTOS - OAB:19404/O

 Processo nº 765-58.2014.811.0111 (Código 54532)

Classe – Assunto: Rescisão de Contrato

Requerente: Rafael Ruani

Requerido: Jorge Antonio Porte e Cleide Pereira Porte

Vistos em correição.

Considerando o teor da Portaria nº 025/2018 (em anexo), REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 03 de julho de 2018, às 

12h15min.

Intimem-se, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 29 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71351 Nr: 3345-56.2017.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO ALVES MATOS - 

OAB:18173-O/MT

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte ré, para que no prazo legal, 

apresente memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36510 Nr: 1351-03.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE GOMES DE ANDRADE, MARIA APARECIDA DE 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de 

sentença vertida pelo INSS, razão pela qual HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pela parte exequente (fls. 142-145).Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% incidentes 

sobre a diferença discutida.Com o trânsito em julgado dessa decisão, 

expeça-se a respectiva requisição de pequeno valor – RPV.Matupá, 18 de 

maio de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30535 Nr: 990-88.2008.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITA DA COSTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 30335

Processo nº 990-88.2008.811.0111

Classe – Assunto: Impugnação à execução

 Impugnante: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Impugnado: Expedita da Costa Oliveira

Vistos.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença vertida pelo INSS em 

face da pretensão executória apresentada pela parte exequente, 

assinalando excesso de execução, uma vez que, segundo a impugnação: 

(1) a correção monetária foi calculada considerando o INPC como fator 

legal em todo o período calculado.

Em manifestação à impugnação, afirma a exequente que a tese do INSS é 

descabida porque pretende utilizar índice de correção rejeitado pela 

jurisprudência e não aceito pelo próprio Manual de Cálculos da Justiça 

Federal.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

(1) a correção monetária foi calculada considerando o INPC como fator 

legal em todo o período calculado: no que concerne à presente alegação, 

registro que a correção monetária e os juros moratórios devem observar o 

que dispõe o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da 

Justiça Federal, que por sua vez, determina a utilização do IGP-DI como 

indexador de 06/96 a 08/2006 e, a partir de setembro de 2006, a utilização 

do INPC/IBGE como indexador. Tais índices são os reconhecidos pela 

legislação reguladora da espécie e pela jurisprudência do STJ e do TRF. 

No caso, os valores objeto de atualização foram apresentados 

corretamente pelo exequente, na forma do Manual de Cálculo da Justiça 

Federal, logo, refuto a alegação do INSS, nesse aspecto.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de 

sentença vertida pelo INSS, razão pela qual HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pela parte exequente (fls. 135-139).

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% incidentes sobre a diferença discutida.

Com o trânsito em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva 

requisição de pequeno valor – RPV.

Matupá, 18 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35562 Nr: 405-31.2011.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRDENEI APARECIDA DRIESSEN GRANEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 35562

Processo nº 405-31.2011.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária – Cumprimento de sentença.

 Exequente: Irdenei Aparecida Driessen Granamann

Executada: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Primeiramente, insta consignar que, intimado, o executado concordou com 

os cálculos apresentados pela exequente (fls. 149).

Dessa forma, inexistindo oposição, homologo o cálculo apresentado pela 
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exequente.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s).

Após, intime-se a parte autora e seu procurador para retirá-los.

Por fim, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 04 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33850 Nr: 1160-89.2010.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leocádia Campanholo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 33850

Processo nº 1160-89.2010.811.0111.

Classe – Assunto: Impugnação à execução

 Embargante: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Embargada: Leocádia Campanholo

Vistos em correição.

Recebo a impugnação e determino seu prosseguimento, devendo o 

patrono da embargada ser intimado a se manifestar, inclusive quanto aos 

pontos eventualmente não controvertidos pelo executado (art. 535, § 4º 

CPC), no prazo de 10 dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 02 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30971 Nr: 1421-25.2008.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NTHDA&CL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIR-EE, AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERONATTO - 

OAB:8916/MT, Henei Rodrigo Berti Casagrande - OAB:7483-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Ruhoff - OAB:17.782, 

ALTAIR RUHOFF - OAB:17782

 Processo nº 1421-25.2008.811.0111 (Código 30971)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Noeli T. H. de Andrade & Cia Ltda ME

Executado: D. I. Ruhoff – Eltro Eletrônicos e Altair Ruhoff

Vistos em correição.

 Rejeitada a exceção de pré-executividade (f.136) e após ser 

regularmente citada/intimada, a parte executada deixou de efetuar o 

pagamento voluntário do débito ou de adotar postura equivalente prevista 

em lei, resultando no inadimplemento da dívida, razão pela qual a parte 

exequente requereu a penhora online das contas e aplicações financeiras 

de sua titularidade e constrição de bens, via RENAJUD.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da parte 

executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

dos devedores.

Frustrada a tentativa de penhora online, defiro, desde já, a constrição de 

eventuais veículos em nome do executado, via sistema Renajud.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 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.: 18813 Nr: 1523-62.2009.811.0030

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Gutierres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo de Paula e Silva - 

OAB:9900, Luís Felipe Lammel - OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

Proceda com a alteração da classe processual para cumprimento de 

sentença.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para cumpra o despacho de fl. 99, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 Não havendo o cumprimento da determinação acima, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

 Destaco que o mero pedido de vistas ou novo requerimento de 

suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar o 

prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21392 Nr: 1868-91.2010.811.0030

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino Dorsa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flavio de Andrade - 

OAB:6730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1868-91.2010.811.0030

Cód. 21392

DECISÃO

Vistos, etc.

 ....

Observo que o autor não demonstrou que esgotou os meios de 

localização do requerido, haja vista que não há no processo declaração 

cartorária indicando tal informação.

 Intime-se o autor para que traga aos autos o endereço atualizado do 

requerido ou demonstre o esgotamento dos meios de localização desse, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, com 

fundamento no art. 485, III, do CPC.

 No mesmo prazo assinalado acima deverá o autor trazer aos autos o 

endereço atualizado do confinante Licínio Francisco.

Certifique-se se houve manifestação da Fazenda Pública Municipal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 11138 Nr: 969-69.2005.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando da Guia Nobre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emilene Souza Borges - 

OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento a decisão de fl. 193/194, fica a perícia 

médica designada para o dia 13 de Julho de 2018, às 9 horas e 30 

minutos.

 Certifico ainda que o perito nomeado Dr. Vinicius Gatto Cavalcante 

Oliveira, confirmou junto a essa Gestora Judiciária que comparecerá na 

data designada para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 14061 Nr: 455-48.2007.811.0030

 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: Leuda Vitoy da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz Nassimbeni de Jesus, Geane 

Correa de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Fernandes da Silva Júnior - 

OAB:10.259, José Ely Queiroz - OAB:3751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Intime-se o exequente para que traga ao processo bens passiveis de 

penhora, no prazo de 48 (quarente e oito) horas.

 Destaco que o mero pedido de vistas ou novo requerimento de 

suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar o 

prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).

Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem os autos conclusos para 

prolação de sentença de extinção.

 Havendo manifestação do exequente, no sentido de indicar bens 

passiveis de penhora, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50183 Nr: 1086-11.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Rute Ficher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco 

reais), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, 

juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52602 Nr: 2096-90.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agustinho Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 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 de citação e arresto de Ref: 38, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60714 Nr: 4106-73.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucelio Sebastião dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551 SP

 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 

devolução da correspondência de Ref: 39, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 49852 Nr: 936-30.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roni Marcos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 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, bem com o preparo da carta precatória a ser expedida à 

Comarca de Cuiabá/MT., juntando aos autos os comprovantes, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 49960 Nr: 978-79.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Canuto Lemes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 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$ 900,40 (novecentos 

reais e quarenta centavos), a ser realizado conforme determina o 

Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 49974 Nr: 990-93.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edelson Ferreira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO
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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 Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 671 Nr: 101-72.1997.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emal -Empresa de Mineração Aripuanã Ltda, Celso 

Ferreira Penço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio, Lourival A. Sperandio, 

Luiz Carlos Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo de Avila - 

OAB:OAB/MT5367, Jonadabe dos Reis Santiago - OAB:7632, Paulo 

Rogerio de Oliveira - OAB:7074/MT, Willian Cardoso de Andrade - 

OAB:13008/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de execução extrajudicial.

Às fls. 399/401-v, aportou aos autos petição de acordo.

 É o relatório. Decido.

Considerando que as partes são capazes, HOMOLOGO o acordo 

entabulado, nos termos do art. 922 do CPC, e suspendo o processo, até a 

data de 10/12/2018.

 Arquive-se provisoriamente o feito.

Transcorrido o prazo da suspensão, intime-se a exequente para que essa 

informe se houve o cumprimento integral da composição, no prazo de 15 

(quinze) dias, advertindo-a de que seu silêncio será interpretado como 

afirmativo.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64129 Nr: 1486-54.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juraci dos Santos Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 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$ 436,55 (quatrocentos e 

trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), a ser realizado conforme 

determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59103 Nr: 3340-20.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinam Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551 SP

 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 ceritdão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 41, bem como para efetuar a 

complementação da diligência no valor de R$ 545,75 (quinhentos e 

quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), a ser realizado 

conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos 

comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44137 Nr: 252-42.2014.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Gomes Pereira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, III, do NCPC. Com isto, proceda a Sr.ª Gestora à 

imediata expedição do ofício requisitório do RPV.Proceda com a expedição 

de RPV, em separado dos honorários contratuais, caso haja contrato nos 

autos, bem como pedido neste sentido. Após, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50767 Nr: 1387-55.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alinor Pedroso de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 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$ 436,55 (quatrocentos e 

trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), a ser realizado 

conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando os 

comprovantes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20829 Nr: 1307-67.2010.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Industria e Comércio de Calcário Cuiabá Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joacir Renan de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabius Delboni de Andrade - 

OAB:12.5763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Cuida-se execução para entrega de coisa incerta.

 Fora determinada a intimação da parte autora para manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por abandono, ocorrida à fl. 

101-verso. Contudo, quedou-se inerte conforme certidão de fl. 102.

 É relatório. Decido.

 Observa-se que a autora foi intimada em consonância com o que dispõe o 

art. 485, §1º, do NCPC para promover os atos necessários ao andamento 

do processo, contudo esse quedou-se inerte.

Pelo exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, IV, do NCPC.

 Custas remanescentes, se houver, pelo autor. P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66770 Nr: 2683-44.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wender Miranda Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551 SP, Ricardo Kawasaki - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO
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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 de citação de Ref: 18, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 759 Nr: 227-25.1997.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emal -Empresa de Mineração Aripuanã Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair José Sabatini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo de Avila - 

OAB:OAB/MT5367, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:7074/MT

 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 

devolução da carta precatória, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22883 Nr: 1496-11.2011.811.0030

 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: Pizzatto Materiais Elétricos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calcario Ouro Branco - Ind. e Com. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Osmar Pizzatto - 

OAB:11094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14312-B

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca dos 

embargos declaratórios apresentados, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53374 Nr: 120-14.2016.811.0030

 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): Jose Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 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 juntar os comprovantes dos 

recolhimentos das custas para expedição da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52499 Nr: 2057-93.2015.811.0030

 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): Lina Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 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 juntar os comprovantes dos 

recolhimentos das custas para expedição da carta precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 44545 Nr: 607-52.2014.811.0030

 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: Manoel Fermino Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rallide Cristiano de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Fernandes da Silva Júnior - 

OAB:10.259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 DESPACHO

Vistos etc.

Considerando a lotação deste Magistrado para jurisdicionar junto à 

Segunda Vara da Comarca de Juína/MT-Segunda Entrância, nos termos do 

Ato n° 192/2015-CMag, devolvo os autos à Secretaria da Vara a fim de 

renovar a conclusão ao Magistrado que me sucederá.

Cumpra-se.

Nobres/MT, 12 de dezembro de 2016.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44545 Nr: 607-52.2014.811.0030

 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: Manoel Fermino Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rallide Cristiano de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Fernandes da Silva Júnior - 

OAB:10.259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 SENTENÇA

 Vistos etc.

Trata-se ação de imissão na posse com pedido de tutela antecipada, 

proposta por Manoel Fermino Pinho em face de Rallide Cristiano Andrade.

A inicial fora recebida, às fls. 70/71, bem como fora deferida a tutela 

antecipada e determinada a imissão na posse pelo autor.

Às fls. 86/121, o requerido ofereceu contestação, entretanto, 

intempestivamente, conforme a certidão de fl. 127.

Às fls. 130/167 o requerido apresentou Agravo de Instrumento com pedido 

de efeito suspensivo ativo.

O requerente manifestou, à fl. 171, pelo desentranhamento da 

contestação intempestiva dos autos, bem como pelo julgamento 

antecipado da lide.

 É o relatório. Decido.

 Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

O requerido foi devidamente citado, apresentou contestação intempestiva, 

conforme certidão de fl. 127. Desta forma, em consonância com o que 

dispõe o art. 344 do CPC, decreto a revelia do requerido, a qual faz 

presumir aceito como verdadeiros os fatos alegados pelo autor.

 Em que pese tal presunção ser relativa, concluo, pela análise dos autos, 

que o pedido do requerente merece total amparo, pois o conjunto 

probatório comprova a tese esposada na inicial, sustentando a presunção 

que lhe favorece.

Neste aspecto, há nos autos documentos que comprovam a pretensão 

deduzida em juízo, notadamente o documento de convocação 

extraordinária de fls. 22/23 e a ata da sessão extraordinária de fls. 25/27, 

bem como o ofício 004/2014 aportados aos autos à fl. 40, referente à 

notificação para o Presidente afastado entregar as chaves e desocupar a 

sala presidencial.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor, 

confirmado a medida liminar, às fls. 70/71.

 Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (por cento) sobre o valor do 
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débito, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

 P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20812 Nr: 1290-31.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vânia Andréia Xavier, rep. V. J. X. de B.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - OAB:5782, 

Patrícia Martens - OAB:18.404/GO

 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/apelada para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 226 Nr: 40-56.1993.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor José de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:27.323-B/RS, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:4624

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61637 Nr: 222-02.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Vieira - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - 

Nobres/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40168 Nr: 1889-33.2011.811.0030

 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: Flávio Dalmolin, Silvia Martins Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Clóvis Antoniacomi, Suzanete Inacia de 

Sales Antoniacomi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT, Dejair Roberto Liu Junior - OAB:10.777

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadaa as partes acerca da proposta de honorários 

periciais de fl.220, requerendo o que entenderem de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22690 Nr: 1296-04.2011.811.0030

 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: Adelaide de Arruda Loiola, Elias José de Loiola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:MT - 12.588, Betânia Patricia Salles - OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1296-04.2011.811.0030

Código nº. 22690

DESPACHO

Vistos etc.

 Designo a audiência para o dia 20/07/2018, às 09h00mim.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43421 Nr: 1469-57.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovane da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de pensão especial c/c 

pedido de indenização por dano moral e pedido de antecipação de tutela.

 Foi determinada a intimação pessoal da requerente para proceder com o 

andamento do feito, contudo a parte autora não foi localizada no endereço 

descrito nos autos, conforme certidão de fl. 81.

É relatório. Decido.

 De acordo com o art. 274 do Código de Processo Civil é dever das partes 

manter o endereço atualizado nos autos, sob pena de reputarem-se 

válidas as intimações pessoais que, porventura, se fizerem necessárias, 

ainda que frustradas.

 No caso dos autos observo que houve tentativa de localizar a parte 

autora, porém não obteve êxito, haja vista que não residem mais no local 

informado à inicial.

 Neste sentido, observa-se que a extinção do feito, sem resolução de 

mérito, por abandono da causa é medida a ser imposta, uma vez que a 

autora mudou de endereço e não atualizaram esse nos autos.

 Há de se destacar, ainda, que a ação tramita há quase 05 (cinco) anos e 

não há nos autos nenhuma indicação de que a requerente tenha 

comparecido no cartório desta comarca ou informado que possui 

interesse no prosseguimento do feito.

 Pelo exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, III, do CPC.

 Sem custas e taxa judiciária, eis o que fora concedido o benefício da 

assistência judiciária gratuita à fl. 25.

 P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41430 Nr: 1366-84.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Domingos Pinto de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - OAB:MT - 

14.241, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO
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Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora/apelada para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41291 Nr: 1203-07.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17.642, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 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/apelada para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41290 Nr: 1202-22.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santina Locatelli Milani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17.642, Gisélia Silva Rocha - OAB:MT - 14.241, Roque Pires da 

Rocha Filho - OAB:9870

 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/apelada para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41121 Nr: 1001-30.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Gregória da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17.642, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 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/apelada para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22318 Nr: 912-41.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdovino Roder

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69649 Nr: 689-44.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Padilha da Silva, Denis Cleiton Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadja Barros Martins - 

OAB:MT - 21.491/O, Nara Regina Silva Venega - OAB:6.580

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO 

PREVENTIVA do acusado DENIS CLEITON BARROS.III- DAS DISPOSIÇÕES 

FINAISCertifique-se a escrivania se o acusado DENIS CLEITON BARROS 

apresentou resposta à acusação no prazo legal. Intimem-se os advogados 

constituídos e o MPE sobre o teor da presente decisão. Cumpridas as 

deliberações, tornem-se os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução. As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43773 Nr: 1873-11.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nobres - MT, Sebastião Gilmar Luiz da Silva 

- Pref. de Nobres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva, Valdinei Sérgio Muniz 

Albertoni, O Estado de Mato Grosso -Secretaria de Estado de Infra 

-estrutura SINFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silverio Soares de Moraes - 

Procurador Municipal - OAB:12.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Gaiva Magalhães dos 

Santos - OAB:19.493, Marco Antonio Magalhães dos Santos - 

OAB:12550

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimados os requeridos para apresentarem alegações 

finais, conforme determinado na decisão de fl. 117/verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66472 Nr: 2557-91.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Alves Souza de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68714 Nr: 299-74.2018.811.0030

 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: Ruth Roque Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63050 Nr: 1017-08.2017.811.0030

 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
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa & Araújo Ltda, Paulo Oséias de Araújo, 

Maurionei da Silva, Ruth Áurea Ferreira Macedo da Silva, Altamir Sebastião 

da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 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$ 87,50 (oitenta e sete 

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 Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 63318 Nr: 1150-50.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A Ouro Verde de Mato Grosso- Sicredi Ouro 

Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Delícia Freitas Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12.809/19.236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Considerando o que dispõe o art. 914, §1º, do CPC, proceda com o 

desentranhamento dos embargos à execução de ref.26, bem como dos 

documentos de ref.27, distribuindo-se em processo autônomo por 

dependência a este.

 No processo a ser distribuído, deverá a gestora judicial certificar a 

tempestividade dos embargos.

Em relação a este feito (cód. 63318), intime-se o exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68401 Nr: 173-24.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armelindo Menon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o preparo da carta 

precatória a ser expedida, juntando os comprovantes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69433 Nr: 587-22.2018.811.0030

 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): G S de Oliveira ME, Aline Garcia Araujo, 

Guilherme Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 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 

do sr. Oficial de Justiça de Ref: 17, requerendo o que entender de direito, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64612 Nr: 1704-82.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nobres-MT, Leocir Hanel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Campos Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento a decisão de Ref: 4, fica a audiência de 

conciliação designada para o dia 12 de setembro de 2018, às 9 horas e 30 

minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65047 Nr: 1870-17.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenei Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 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 requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinado 

no item III da desição de Ref: 5.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69364 Nr: 557-84.2018.811.0030

 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: Ildo Baumgartner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elenice Maria Borges - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que fica a perícia médica designada para o dia 14 de junho de 

2018, às 15 horas, no Edifício do Fórum de Nobres/MT.

Certifico ainda que o perito nomeado Dr. Vinicius Gatto Cavalcante 

Oliveira, confirmou junto a gestora da Vara Única que comparecerá na 

data designada para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54631 Nr: 490-90.2016.811.0030

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de M. Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - OAB:MT - 

12.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 520,39 (quinhentos e vinte reais e trinta e 

nove centavos).

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS OU DIVIDA 

ATIVA, a depender da origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 

12/2017-CGJ).

Juizado Especial Cível e Criminal
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Citação

Citação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000338-88.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação de conversão de licença prêmio 

não gozada em pecúnia proposta por José Domingos dos Santos em face 

do Estado de Mato Grosso, ambos qualificados nos autos. Pleiteia a parte 

autora pela concessão de benefícios da justiça gratuita, realização de 

audiência de conciliação, citação da parte requerida e procedência da 

ação. É o relatório. Decido. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão 

do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do 

inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. No caso em análise, a parte autora cingiu-se em pleitear a 

gratuidade da justiça sem trazer aos autos documentos que comprovem a 

sua hipossuficiência. Desse modo, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, 

devendo proceder, em sede recursal, recolhimento das taxas judiciárias 

ou comprovar a sua condição de hipossuficiente, sob pena de não 

conhecimento do recurso. II – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Deixo de 

designar, tendo em vista que o Estado não comparece nas audiências, 

conforme ofício encaminhado a todos os juízes do Estado. Cite-se o 

requerido para apresentar contestação. Após a apresentação da 

contestação, havendo preliminares intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação no prazo de 05 (cinco) dias, em não havendo 

voltem-me conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de Direito

Comarca de Nortelândia

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42380 Nr: 1813-93.2017.811.0031

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MIRANDA LIMA ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORIA DO FORUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de pedido de reembolso de valores pagos à título de interposição 

de recurso inominado nos autos de nº 80100406720168110031, tendo em 

vista a desistência do mesmo, com base na instrução normativa SCA nº 

02/2011 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Às fls. 60 a gestora do Juizado Especial certificou que de fato ocorreu a 

interposição de recurso e sua desistência.

É o relato. Decido.

O pleito formulado embasou-se na instrução normativa SCA nº 02/2011 do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a qual inclusive encontra-se anexa ao 

pedido.

Neste diapasão, observa-se que a instrução em apreço prevê que o 

pedido de restituição que a mesma se refere é em relação aos valores 

recolhidos de forma indevida, em duplicidade ou a maior, conforme item 3, 

senão vejamos:

3. Pedido de Restituição

É o instrumento utilizado pela parte para solicitar ao Juiz a devolução de 

valor recolhido indevidamente, em duplicidade ou a maior.

Ocorre que o presente pedido se pauta no fato de que o requerente 

desistiu da interposição do recurso, fato que não se enquadra nas 

hipóteses supra.

Ademais, a CNGC judicial do Estado de Mato Grosso, ao dispor sobre 

custas processuais, prevê o seguinte no artigo 954:

Art. 954. Se o recurso inominado não for recebido pelo Juízo a quo ou não 

conhecido pelo Juízo ad quem, em razão da deserção ou intempestividade, 

o valor do preparo não será restituído.

No caso em tela, entende-se que a desistência ocasionou a deserção do 

recurso hipótese que a restituição do valor pago pelo preparo não será 

restituída.

Ante o exposto, nos termos do artigo 954 da CNGC e do item 3 da 

Instrução Normativa SCA nº 02/2011 do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, indefiro o pedido de restituição formulado.

Intime-se o requerente.

Após, arquive-se o procedimento com as baixas necessárias.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 42205 Nr: 1736-84.2017.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudson da Silva Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159

 Em cumprimento ao despacho proferido as fls., Termo de Audiencia, 

INTIMO o Defensor do Réu Dr.José Carlos de Almeida Benevides, para 

apresentação dos Memoriais Finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 42703 Nr: 161-07.2018.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 EM cumprimento ao r. despacho proferido no termo de audiencia, INTIMO o 

Defensor do réu Dr. EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA , para no prazo legal, 

apresentar os memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 212 Nr: 54-32.1996.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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): Agnaldo Martins Faria, Amélio Martins Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:, Victor Buogo 

Gattas - OAB:16.533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 Vistos.

I - Postergo a analise do pedido de Exceção de Pré-Executividade c/c 

Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars, a fim de intimar a parte autora para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o que intender de direito.

III - Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31213 Nr: 327-15.2013.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walmir Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firenze Energética S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, WALCEMIR CARLOS DA SILVA - OAB:14151
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romero Santos Lima Junior 

- OAB:PR 29950

 Vistos.

1. Considerando que o acordo juntado às fls. 150/151 conta, somente, 

com a assinatura dos causídicos do exequente, intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 10 (dez) dias se manifeste em relação 

ao acordo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9390 Nr: 819-46.2009.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição de Souza Ferreira, Juliana de 

Souza Ferreira, Poliana de Souza Ferreira, João Vitor Ferreira Bittencourt 

Barroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Vale do Seputuba - Cooperativa de 

Trabalho Médico, Helimed UTI Aérea, HMC Hospital e Maternidade Clinica 

da Criança LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Zampieri Barion - 

OAB:7519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO CARDOSO - 

OAB:11393, Cristiane de Paula Loyola Netto - OAB:15895, 

Francismar Sanches Lopes - OAB:1708-A, Luciano de Sales - 

OAB:5911-B, Luiz Felipe Martins de Arruda - OAB:19.588, Marilei 

Cardoso - OAB:12.0904, Mateus Cassio Lopes de Lima - 

OAB:19.495, Patricia Elisa Vieira Brito - OAB:MT/10304

 Processo nº 819-46.2009.811.0031 – Código 9390

Vistos.

Diante do depósito dos 50% da verba honorária, defiro sua liberação, 

conforme pleiteada às fls. 554/555, sendo que a intimação da ré para 

depósito do restante ficará condicionada à homologação do laudo (art. 

465, § 4º, CPC/2015).

Os trabalhos deverão iniciar em até 20 (vinte) dias após a liberação da 1ª 

parte dos honorários.

O laudo deverá ser juntado aos autos em 20 (vinte) dias, a contar do início 

dos trabalhos.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias. Caso necessário, intime-se o perito para 

prestar esclarecimentos ou complementar o laudo, após venham-me os 

autos conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nortelândia/MT, 21 de maio de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10085 Nr: 528-12.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elesbão de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870, ERICK 

HENRIQUE DIAS PRADO - OAB:17.642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO constante à fl. 81, a partir da data de 

seu requerimento.

II. Findo o prazo, deverá a parte autora se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10104 Nr: 547-18.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870, ERICK 

HENRIQUE DIAS PRADO - OAB:17.642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO constante à fl. 136, a partir da data de 

seu requerimento.

II. Findo o prazo, deverá a parte autora se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 39730 Nr: 529-50.2017.811.0031

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DCU, HUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLQA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANILTON GONÇALVES - 

OAB:23502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da requrente da redesignação da audiencia 

para o dia 30/07/2018 às 08:00 horas - audiência de conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30689 Nr: 602-95.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arley Brasil Rodrigues Barco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A, Rafaella Ponçoni Nakajima - OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 DEFIRO o pedido de penhora de fls.75/75v e determino a penhora online 

via BACENJUD da executada Arley Brasil Rodrigues Barco (CPF: 

900.993.891-34). Cumpre ressaltar que a penhora será processada em 

conformidade com artigo 854 e seguintes do CPC, assim como com o 

procedimento detalhado na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC, 

especificamente, art. 512 e seguintes da CNGC, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete, vedadas consultas às partes; b) 

havendo bloqueio de valores, os autos deverão ser identificados com tarja 

vermelha, passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas 

eventuais impugnações ao bloqueio, cabendo à Secretaria a expedição de 

ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor 

depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de 

penhora, devendo ser intimada a parte devedora para oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.(...).2. Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, deverá a parte exequente 

se manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas. A intimação deverá ser feita nos moldes do art. 

1º, § 2º do Provimento 84/2014 da CGJ. 3. Decorrido o prazo 

supramencionado, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os autos conclusos para 

as devidas deliberações. 4. Sem prejuízo, CUMPRA-SE integralmente a 

decisão de fls. 73/74v, procedendo ao desentranhamento dos embargos 

(consequentemente da impugnação aos embargos) e remetendo-se ao 

Distribuidor para registro e distribuição dos mesmos, que deverão correr 

apenso aos presentes autos.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60077 Nr: 388-14.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELCIO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RETIFICO a decisão anterior apenas no que se refere à designação da 

audiência de conciliação, a qual CANCELO, na forma do inciso I, do § 4º, 

do art. 334, do NCPC, em face do desinteresse da parte ré, em ofício 

encaminhado a este Juízo.

Certifique a zelosa Secretaria Judicial quanto à tempestividade da 

contestação apresentada.

Em seguida, intime-se a parte autora para, em querendo, impugnar no 

prazo legal.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Decisão prolatada às 13h31 do dia 23/05/2018, dada a urgência que o 

caso requer por prioridade legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36852 Nr: 535-84.2011.811.0090

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO AVELINO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO FELIX PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Plens - OAB:5603/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, e 

o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, para o fim de MANTER a parte autora 

na posse do imóvel rural denominado “Fazenda Paraná”, situado nesta 

Cidade e Comarca de Nova Canaã do Norte, na forma do art. 560 e 

seguintes do NCPC, devendo a parte ré DESOCUPAR a propriedade imóvel 

no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha desocupado, e se 

ABSTER de invadi-la, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um 

mil reais) limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a hipótese de 

descumprimento da ordem judicial, com fundamento art. 536, § 1º, art. 537 

e art. 567, todos do NCPC, sem prejuízo das penas de litigância de má-fé e 

responsabilização por crime de desobediência, na dicção do § 3º, do art. 

536, do NCPC, confirmando-se integralmente a decisão liminar 

concedida.IV - DISPOSIÇÕES FINAISCONDENO a parte ré ao pagamento 

das custas e despesas processuais, na dicção do art. 82, “caput”, do 

NCPC, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 

por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, com 

fulcro no § 2º, do art. 85, do NCPC, pois que: a) regular a natureza e a 

importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) 

bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) 

baixa exigência temporal do serviço fornecido.Intimem-se.Nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT.Publique-se.Após o trânsito em julgado, proceda-se às 

baixas e providências de praxe, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Canaã do Norte, 26 de maio 

de 2018, em regime de mutirão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 17396 Nr: 7-65.2002.811.0090

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO TRAJANO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO TRAJANO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Héber Amilcar de Sá Stábile - 

OAB:3283-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Efetuado o recolhimento da respectiva taxa, DEFIRO o pedido de 

desarquivamento dos autos.

Em seguida, DEFIRO a expedição da segunda via do formal de partilha 

requerido à fl. 179.

 Expeça-se segunda via do formal de partilha, observando-se a 

comprovação do recolhimento das taxas devidas.

 Após, arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilos, 

observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46582 Nr: 925-83.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDINHO SILVINO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para a) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder aposentadoria por invalidez em favor 

de VANDINHO SILVINO BATISTA, inscrito no CPF/MF sob o nº 

802.089.911-15, no valor de 100% (cem por cento) do salário de 

benefício, nos termos do art. 44 da Lei 8.213/91;b) DETERMINAR ao 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o cumprimento imediato 

da sentença, no que respeita apenas à implantação do benefício, a ser 

feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da sentença, conforme art. 

1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício 

(DIB) 25/12/2011, data posterior à cessação do auxílio-doença (fl. 89), nos 

termos do art. 43 da Lei 8.213/91; ec) RATIFICAR a gratuidade da justiça 

concedida à parte autora à fl. 59 verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58595 Nr: 2151-84.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULIRAN PEREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9.576-A/MT

 Vistos em mutirão.

Defiro o pleito retro da defesa.

Considerando a greve geral dos caminhoneiros, de proporção nacional, 

amplamente divulgada pela mídia, e, em razão da escassez de combustível 

a dificultar o deslocamento não apenas da defesa, mas também das 

testemunhas, do membro do Ministério Público e do réu, REDESIGNO para 

o dia 04 DE JUNHO DE 2018, às 09H30, a audiência anteriormente 

agendada.

Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

Intimem-se.

 Nova Canaã do Norte, 26 de maio de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47622 Nr: 694-22.2014.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 Vistos em mutirão.

Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
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Grosso, constata-se que a missiva com intuito de oitiva das testemunhas 

arroladas pela defesa Renilda Aparecida Ramalho e Luciana Cristina 

Moraes, distribuída no Juízo deprecado sob o n° 138727, foi devolvida 

negativa ao Juízo deprecante pela não localização daquelas.

Verifica-se, de igual modo, que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, a missiva expedida à Comarca de 

Cuiabá, distribuída sob o n° 454935, deixou de ser cumprida por não existir 

residencial Beira Rio no condomínio endereçado.

Assim, determino à zelosa Secretaria do Juízo a juntada de ambas as 

cartas precatórias devolvidas com a intimação da defesa para se 

manifestar em relação ao interesse na oitiva das referidas testemunhas, 

no prazo de 05 (cinco) dias, com os respectivos endereços atualizados, 

sob pena de preclusão.

Expeça-se, novamente, carta precatória para a Comarca de Cuiabá para o 

r. Juízo Deprecado realize o interrogatório do acusado, podendo ser 

encontrado no endereço: Condomínio Residencial Cuiabá, Rio Torre, Apto 

1906, Bairro Grande Terceiro, CEP: 78000-000, tudo consoante anotação 

da missiva retornada à fl. 112 e pedido de fl. 114.

Cumpra-se.

Nova Canaã do Norte, 26 de maio de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47845 Nr: 862-24.2014.811.0090

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EHMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão.

Compulsando os autos e em consonância com o Ministério Público, DEFIRO 

o pleito defensivo e REVOGO o item “5” da decisão proferida às fls. 14/15, 

haja vista a composição das partes com a partilha do bem bloqueado, 

mantendo-se as demais medidas protetivas (fls. 55/58).

Expeça-se ofício ao DETRAN para que liberação do veículo: Fiat/Palio 

2011/2012, cor prata, placa EYC 7355, Renavam 00336997540, chassi 

9BD17164LC5774880, pois que não encontrada a restrição pelo Sistema 

RENAJUD, conforme comprovante anexo.

Considerando que a ofendida manifestou o interesse na manutenção dos 

demais itens das medidas protetivas deferidas em seu favor, aguarde-se 

em cartório o decurso do prazo de 03 (três) meses contados da data de 

sua manifestação (fls. 55/58).

Após, intime-se a vítima para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste 

eventual interesse na manutenção das medidas.

Com ou sem manifestação da ofendida, o que deverá ser certificado, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Com o parecer ministerial, venham-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Canaã do Norte, 27 de maio de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36995 Nr: 676-06.2011.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16045/O, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11324/O

 Vistos.

INDEFIRO o pedido do causídico Dr. Paulo Rogério de Oliveira à fl. 152.

É que o nobre advogado permaneceu inerte por duas vezes quando 

intimado para se manifestar, o que levou o réu a buscar os atendimentos 

da Defensoria Pública (fl. 149).

Entanto, com a desativação daquele órgão, nomeou-se como defensora 

dativa do acusado a nobre causídica Dra. Ismaili de Oliveira Donassan.

De outro lado, não há procuração outorgada pelo réu em nome do Dr. 

Paulo Rogério de Oliveira.

Proceda a zelosa Secretaria Judicial com a baixa do causídico peticionante 

como procurador do réu no Sistema Apolo.

No mais, cumpra-se no que couber a decisão anterior.

Intimem-se.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36477 Nr: 181-59.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVALDA VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36478 Nr: 182-44.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVAILDES MARIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36479 Nr: 183-29.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. BANDO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36481 Nr: 185-96.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36483 Nr: 187-66.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LUIZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 
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FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36484 Nr: 188-51.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GULHERMINO MIGUEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36489 Nr: 193-73.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR NARDI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36490 Nr: 194-58.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FONSECA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36501 Nr: 205-87.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VIRGILIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36504 Nr: 208-42.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOUSE CRISTINA BUDNHAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36505 Nr: 209-27.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUBERTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36510 Nr: 214-49.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36511 Nr: 215-34.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FAVATTO LANZA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36514 Nr: 218-86.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36524 Nr: 228-33.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISSIAS AGUIAR GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36527 Nr: 231-85.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36533 Nr: 237-92.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DA SILVA APARECIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36535 Nr: 239-62.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDIR JOSÉ BUZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36537 Nr: 241-32.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABILIO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36538 Nr: 242-17.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LEOPOLDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36541 Nr: 245-69.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÕNIO CÁCIO BESERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36542 Nr: 246-54.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO FETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36543 Nr: 247-39.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO IVAN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36544 Nr: 248-24.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTIDES NUNES ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36545 Nr: 249-09.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO EMÍDIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36546 Nr: 250-91.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS DE BARROS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36548 Nr: 252-61.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36549 Nr: 253-46.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON QUIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36553 Nr: 257-83.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GIL DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36554 Nr: 258-68.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO VARGAS SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36555 Nr: 259-53.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36556 Nr: 260-38.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36476 Nr: 180-74.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIS ALVES PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36474 Nr: 178-07.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU GERONIMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36473 Nr: 177-22.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU FERREIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36469 Nr: 173-82.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDINEIA ESTECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36467 Nr: 171-15.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36460 Nr: 166-90.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DELLABIGLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36458 Nr: 164-23.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36456 Nr: 162-53.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DE FREITAS ROSENDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36455 Nr: 161-68.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36452 Nr: 158-16.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI MARCOLINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36450 Nr: 156-46.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36445 Nr: 151-24.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO PEDRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36439 Nr: 145-17.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MOURA DE FREITAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36438 Nr: 144-32.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS TORNICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36434 Nr: 140-92.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO PONCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36433 Nr: 139-10.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIA DE LOURDES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36432 Nr: 138-25.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO ALBANO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36431 Nr: 137-40.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCEMAR TEIXEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36429 Nr: 135-70.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOMINGOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36428 Nr: 134-85.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36426 Nr: 132-18.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36423 Nr: 129-63.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCISCO FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36378 Nr: 88-96.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADERSON DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36377 Nr: 87-14.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. T. RODRIGUES - MARCENARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36371 Nr: 81-07.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉSIO LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36370 Nr: 80-22.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA ADRIANA ARAUJO BACHIEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36368 Nr: 78-52.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA FORTUNATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36367 Nr: 77-67.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAL VIEIRA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36366 Nr: 75-97.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAL VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36365 Nr: 74-15.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MOREIRA DA SILVA, SEBASTIÃO 

MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36356 Nr: 65-53.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVA QUIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36353 Nr: 62-98.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATHAÍDE F. DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36352 Nr: 61-16.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA GORETE DE SOUZA MEDRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 
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FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36347 Nr: 56-91.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35743 Nr: 228-67.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIA APARECIDA PADOVAN PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35742 Nr: 227-82.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MOURA DE FREITAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35740 Nr: 225-15.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. T. RODRIGUES - MARCENARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35732 Nr: 217-38.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35731 Nr: 216-53.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO ALBANO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35729 Nr: 214-83.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35686 Nr: 171-49.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA MARIA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35684 Nr: 169-79.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35672 Nr: 157-65.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZANA PORTELA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 
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FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35667 Nr: 152-43.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35665 Nr: 150-73.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DONIZETI CÂNDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35662 Nr: 147-21.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉSIO LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35642 Nr: 127-30.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIS ALVES PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35641 Nr: 126-45.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA GERONIMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35640 Nr: 125-60.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI FONTOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35625 Nr: 110-91.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ADAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35620 Nr: 105-69.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DOMINGOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35619 Nr: 104-84.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CALUNGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35612 Nr: 97-92.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÉDICI & MÉDICI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 
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FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35607 Nr: 92-70.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35605 Nr: 90-03.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SELMA FERNADES DE ALMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35598 Nr: 83-11.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOCELINA ROCHA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35597 Nr: 82-26.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NOELI DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35592 Nr: 77-04.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCEMAR TEIXEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35591 Nr: 76-19.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIRA DA SILVA KHALAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35587 Nr: 72-79.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR APARECIDO NAZARETH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35586 Nr: 71-94.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOMINGOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35582 Nr: 67-57.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35579 Nr: 64-05.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO GONÇALVES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 
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FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34687 Nr: 25-42.2009.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Maciel - 

OAB:5983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34674 Nr: 9-88.2009.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA GLÓRIA PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Maciel - 

OAB:5983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34669 Nr: 4-66.2009.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON APARECIDO RODRIGUES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Maciel - 

OAB:5983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33036 Nr: 6-07.2007.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL PENAS CASAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9.982-B/MT, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32161 Nr: 21-10.2006.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONDES MARQUES RESENDE & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Maciel - 

OAB:5983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 10621 Nr: 2-77.2001.811.0090

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO BORGES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA RAMOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação da Fazenda Pública Estadual, que discordou 

da avaliação dos bens realizada pelos interessados, intime-se a parte 

autora para que junte a GIA de apuração do imposto “causa mortis” ou 

declaração de isenção, preenchendo ós formulários próprios que são 

obtidos perante a SEFAZ/MT, na Gerência do ITCMD.

Com a manifestação, intime-se a Fazenda Pública Estadual para se 

manifestar a respeito no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso se apure valor superior ao ITCMD recolhido às fls. 123, intime-se a 

parte autora para que proceda com a quitação do valor remanescente.

Após, venham-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34603 Nr: 741-06.2008.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEISA QUITÉRIA RODRIGUES ALVES NITSCHI, GEILDO 

RODRIGUES ALVES, MARIA GEILMA RODRIGUES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GENÉSIO RIBEIRO DA SILVA, 

LIDIA FERNANDES DA SILVA, BENEDITO CANDIDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, Rogério Lavezzo - OAB:5709/MT, SILVIO 

LUIS TIETZ - OAB:OAB/MT 7809/O

 Vistos.

DEFIRO o pedido de prova emprestada, observado o contraditório e a 

ampla defesa, nos termos do art. 372 do NCPC:

Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro 

processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o 

contraditório.

No tocante à juntada dos documentos referentes ao processo 

previdenciário de Uriel Virgulino dos Santos, o respectivo requerimento já 

foi deferido em audiência (fl. 187).

Quanto ao pedido de aplicação da pena de confissão, este será analisado 

quando da prolação da sentença.

Alfim, homologada a dispensa das testemunhas, após juntada as cópias 

dos depoimentos prestados às fls. 110/126 dos autos Código 31426, 

intimem-se as partes para apresentação de alegações finais, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias.

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36558 Nr: 262-08.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEVAL BORGES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 
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FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36562 Nr: 266-45.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36566 Nr: 270-82.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36568 Nr: 272-52.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36569 Nr: 273-37.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO PEREIRA GUSTAVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36571 Nr: 275-07.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE PEREIRA LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36573 Nr: 277-74.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36575 Nr: 279-44.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE RAMIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36576 Nr: 280-29.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEVINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37222 Nr: 871-88.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DE FREITAS ROSENDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37223 Nr: 872-73.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILZA DA SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 
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OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37224 Nr: 873-58.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIMIRO BARROS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37225 Nr: 874-43.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37226 Nr: 875-28.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37252 Nr: 878-80.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEVINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37254 Nr: 880-50.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DE SOUZA MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37255 Nr: 881-35.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ANDERSON FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37257 Nr: 883-05.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37258 Nr: 884-87.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37260 Nr: 886-57.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA MENIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37262 Nr: 888-27.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURILENE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 
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OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37263 Nr: 889-12.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO RIBEIRO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37266 Nr: 892-64.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37267 Nr: 893-49.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR APARECIDO NAZARETH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37268 Nr: 894-34.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ADAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37271 Nr: 897-86.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA MELLO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37272 Nr: 898-71.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATHAÍDE F. DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37274 Nr: 900-41.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37276 Nr: 902-11.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUBE DE MÃES - A SERVIÇO DA VIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37279 Nr: 905-63.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYSON THIAGO BELETATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37281 Nr: 907-33.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARISSE MARQUEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 
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OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37283 Nr: 909-03.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA CANAÃ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37284 Nr: 910-85.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER C. ALMEIDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37285 Nr: 911-70.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS DE BARROS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37286 Nr: 912-55.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO EMÍDIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37287 Nr: 913-40.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO CÂNDIDO DAS VIRGENS, CREUZA 

PINHEIRO DAS VIRGENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37288 Nr: 914-25.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOROTILDE CHIULLI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37290 Nr: 916-92.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOLIRIO CIRILIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37291 Nr: 917-77.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONATA FRANCISCA DANIEL SANTOS NETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37292 Nr: 918-62.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVA QUIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37297 Nr: 923-84.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU HEZEL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37298 Nr: 924-69.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE JOSE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37299 Nr: 925-54.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENNIS DANIEL RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37300 Nr: 926-39.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON APARECIDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37301 Nr: 927-24.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTIDES NUNES ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37302 Nr: 928-09.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37307 Nr: 933-31.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVALDA VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37308 Nr: 934-16.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFIGENIA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37310 Nr: 936-83.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MOREIRA DA SILVA, SEBASTIÃO 

MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37315 Nr: 941-08.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37316 Nr: 942-90.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAL VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37320 Nr: 943-75.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37321 Nr: 944-60.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON QUIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37324 Nr: 947-15.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIS ALVES PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37325 Nr: 948-97.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBER JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37327 Nr: 950-67.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARTINS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37328 Nr: 951-52.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO IVAN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37330 Nr: 953-22.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DELLABIGLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37331 Nr: 954-07.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILSON JOSÉ BELLAVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37334 Nr: 957-59.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SANITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37337 Nr: 959-29.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO FETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37338 Nr: 960-14.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABILIO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37339 Nr: 961-96.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÕNIO CÁCIO BESERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37343 Nr: 965-36.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE DE SOUZA MATOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37347 Nr: 969-73.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELIO DE SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37351 Nr: 973-13.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO RAFAEL LOPES PENAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37353 Nr: 975-80.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO GONÇALVES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37361 Nr: 978-35.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL TAKASHI SHIOZAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37363 Nr: 980-05.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE CICHELERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37364 Nr: 981-87.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GIL DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37365 Nr: 982-72.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO VARGAS SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37367 Nr: 984-42.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ALVES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37373 Nr: 989-64.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO TONIZETI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37374 Nr: 990-49.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37383 Nr: 999-11.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEVAL BORGES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37384 Nr: 1000-93.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON SERVIDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37399 Nr: 1005-18.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37400 Nr: 1006-03.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON TEIXEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37402 Nr: 1008-70.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON ALVES CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37419 Nr: 1010-40.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZANA PORTELA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37422 Nr: 1013-92.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 574 de 685



 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO JOAQUIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37427 Nr: 1018-17.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAX LIDER SEGUROS FUNIERARIOS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37429 Nr: 1020-84.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37430 Nr: 1021-69.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37431 Nr: 1022-54.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA CANHET DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37435 Nr: 1026-91.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ADRIANO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37436 Nr: 1027-76.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO PEDRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37437 Nr: 1028-61.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37443 Nr: 1034-68.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE APARECIDA GERIBELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37465 Nr: 1040-75.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO L. RODRIGUES MARCENARIA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37466 Nr: 1041-60.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIRA DA SILVA KHALAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37467 Nr: 1042-45.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI FERNANDES SANTANA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37475 Nr: 1050-22.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCEMAR TEIXEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37476 Nr: 1051-07.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADIR LENADRO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37477 Nr: 1052-89.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. T. RODRIGUES - MARCENARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37482 Nr: 1057-14.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ WILSON ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37484 Nr: 1059-81.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO ALBANO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37486 Nr: 1061-51.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37487 Nr: 1062-36.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSÉ ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37488 Nr: 1063-21.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JALES AFONSO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37492 Nr: 1067-58.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 576 de 685



 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOMINGOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37494 Nr: 1069-28.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37495 Nr: 1070-13.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELINA BATISTA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37498 Nr: 1073-65.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37499 Nr: 1074-50.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE CARNEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37500 Nr: 1075-35.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO ROBERTO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37503 Nr: 1078-87.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37504 Nr: 1079-72.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCISCO FAGUNDES, VALENTINA M. 

C. FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37505 Nr: 1080-57.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37506 Nr: 1081-42.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37510 Nr: 1085-79.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37511 Nr: 1086-64.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO PONCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37518 Nr: 1090-04.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONOR MOTA BORTOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37519 Nr: 1091-86.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37528 Nr: 1098-78.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37529 Nr: 1099-63.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS TORNICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37530 Nr: 1100-48.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL PENAS CASAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37531 Nr: 1101-33.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL PENAS CASAS & CIA. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37532 Nr: 1102-18.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELIZETE LOPES PENÃS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37533 Nr: 1103-03.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MOURA DE FREITAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37535 Nr: 1105-70.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO SOCORRO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37536 Nr: 1106-55.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RIBAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37537 Nr: 1107-40.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37538 Nr: 1108-25.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MARTINS BIANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37544 Nr: 1114-32.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SIQUEIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37546 Nr: 1116-02.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASUETE DOS PRAZERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37550 Nr: 1120-39.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36313 Nr: 22-19.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão tributária estatal pela 

prescrição intercorrente, e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, c.c. o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei 

6.830/80, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 591 da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31424 Nr: 637-53.2004.811.0090

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GQRAN, AN, SRA, GRA, MGRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDFDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O

 Vistos.

Extraia-se cópia dos depoimentos realizados em audiência de instrução às 

fls. 110/126, juntando-os aos autos Código: 34603.

Após, proceda-se com o desapensamento do presente feito e com o 

respectivo arquivamento, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48551 Nr: 202-93.2015.811.0090

 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): COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, 

Sérgio Luiz Lamy, CONSÓRCIO J. MALUCELLI - CR. ALMEIDA, João 

Francisco Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GINO ALMEIDA - 

OAB:35438, GUILHERME MAXIMIANO - OAB:69269, LAUDEMAR 

PEREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:9.415

 Vistos em mutirão.
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DEFIRO o pedido do Ministério Público, diante da alteração do membro 

atuante nesta Comarca, a fim de que possa se inteirar do caso em análise, 

e DETERMINO a suspensão do feito por mais 60 (sessenta) dias, nos 

termos do art. 313, inciso II, do NCPC.

De outro lado, DETERMINO que as tratativas para eventual resolução 

amigável envolvam a corré CONSÓRCIO J. MALUCELLI - CR ALMEIDA, que 

agora manifestou interesse para tanto.

Alfim, considerando-se que o feito tramita há mais de 03 (três) anos e que 

NADA ainda foi feito para mitigar os danos ambientais, ao menos que seja 

de conhecimento deste Juízo, DETERMINO que os réus manifestem-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificamente sobre o item 2, alíneas “a” a 

“c” da inicial ministerial, mormente se:

a) Adequaram o empreendimento à legislação ambiental, cessando todas 

as atividades que se apresentem nocivas, cuja prontificação deverá ser 

devidamente atestada pelo órgão ambiental competente (SEMA);

b) Apresentaram plano de ação para a diluição gradativa do material 

(água) retido no vão 4 da UHE Colider, constando obrigatoriamente: o 

volume a ser diluído, vazão do vão 3, volume de bombeamento horários e 

datas, tempo estimado, captação da bomba se aflorante ou de fundo, 

profundidade do vão 4 (água).

Após, sobrevindo a manifestação ou sem ela, certifique-se e venham-me 

os autos conclusos para apreciação do pedido liminar.

Intimem-se.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Decisão prolatada às 15h01 do dia 26/05/2018, dada a urgência que o 

caso requer por prioridade legal.

 Nova Canaã do Norte, 26 de maio de 2018, em regime de mutirão 

processual.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31748 Nr: 308-07.2005.811.0090

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRALVO MELVINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÔNIA SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neuma Terezinha Cielo 

Mânica - OAB:OAB/MT 3508-B

 Vistos.

Considerando-se que a penhora dos créditos financeiros porventura 

existentes em nome do(a) devedor(a) via BACENJUD foi parcialmente 

positivo, a parte exequente requer o levantamento dos valores e o 

bloqueio de transferência do automotor indicado à fl. 153 via RENAJUD.

Veículos terrestres são igualmente passíveis de penhora, na forma do art. 

835, incisos IV, do NCPC, procedimento factível também por meio 

eletrônico, na previsão do art. 837 do citado Estatuto Processual Civil:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

IV - veículos de via terrestre”.

“Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios 

uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as 

averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas 

por meio eletrônico”.

Ante o exposto, DEFIRO:

a) O levantamento dos valores bloqueados de fls. 166/171 com a 

respectiva transferência para a conta bancária indicada pela parte autora 

à fl. 172;

b) A PENHORA DE BENS MÓVEIS acima requerida, nos termos do art. 835, 

incisos IV, c.c. o art. 837, do NCPC.

Proceda-se à restrição judicial no Registro Nacional de Veículos 

Automotores via RENAJUD.

Intimada a parte executada à fl. 176, intime-se a parte exequente para 

requerer o que de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35346 Nr: 679-29.2009.811.0090

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONATO BISPO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Vistos.

Verifica-se que da tentativa de intimação da parte autor por correio o AR 

retornou dando conta da inexistência do número.

Porém, da certidão do zeloso Oficial de Justiça de fl. 74, observa-se que 

aquela (parte autora) realmente reside na Av. São Paulo. nº 145, Centro, 

nesta Cidade de Nova Canaã do Norte.

Destarte, nos termos do art. 18, inciso III, c.c. o art. 19 da Lei 9.099/95, 

intime-se a parte autora, por meio de oficial de justiça, das sentenças que 

julgaram a inicial e os embargos de declaração.

Após, certifique a zelosa Secretaria Judicial o trânsito em julgado da 

sentença, e, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e cautelas 

de praxe, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33515 Nr: 468-61.2007.811.0090

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO JUNIOR DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MILANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO:a) O BLOQUEIO E PENHORA de importância em 

dinheiro no montante da execução em tela, depositada em contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras em nome do(a) executado(a), por 

meio do sistema BACENJUD, nos termos do art. 835, inciso I, c.c. o art. 

854, ambos do NCPC;b) A PENHORA DE CRÉDITOS porventura existentes 

nos autos n° 0020306-48.2015.5.04.0512, em trâmite no Tribunal Regional 

do Trabalho da 4° Região, nos termos do art. 837, inciso XIII, c.c. o art. 860 

do NCPC;c) A PENHORA DE VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE mediante 

restrição judicial no Registro Nacional de Veículos Automotores via 

RENAJUD, nos termos do art. 835, inciso IV, c.c. o art. 837 do 

NCPC.Cumprida tais determinações, se infrutífera, intime-se a parte 

exequente para que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte 

executada da realização da penhora, fazendo constar no mandado que no 

prazo legal poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC). 

Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se o exequente para 

se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não havendo embargos, 

igualmente, certifique-se.Oficie-se ao Tribunal Regional do Trabalho da 4° 

Região para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a penhora de 

eventuais créditos existentes no processo n° 0020306-48.2015.5.04.0512, 

movido por Valdir Milani em face de Concetto Engenharia e Construções 

Ltda, até o valor do demonstrativo de fl. 44, com a consequente 

averbação nos autos em favor de Fábio Júnior Dias.Proceda-se à 

restrição judicial por meio do BACENJUD e no Registro Nacional de 

Veículos Automotores por meio RENAJUD.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 023/2018 – DF.

O EXMO. SR. DR. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA, MM. JUIZ 

SUBSTITUTO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA MONTE 

VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, E ...

CONSIDERANDO a r. decisão proferida nos autos de Pedido de 

Providências Expediente nº 0048829-05.2018.811.0000 - TJMT, subscrita 
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pelo Exmo. Sr. Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Presidente do E. 

Tribunal de Justiça deste Estado;

CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos de Pedido de Providências 

Código nº 77177, em trâmite nesta Comarca de Nova Monte Verde, MT;

CONSIDERANDO que embora tenha sido adotadas, providências pelo 

Comitê Gestor do Gabinete do Governador, que estejam permitindo a 

circulação de produtos essenciais, o município de Nova Monte Verde 

enfrenta situação de grave desabastecimento de combustíveis;

CONSIDERANDO ainda a informação prestada pelo Oficiais de Justiça 

lotados nesta Comarca de Nova Monte Verde, dando conta de que o 

município encontra-se desabastecido de diversos itens de primeira 

necessidade, sendo uma delas o combustível;

CONSIDERANDO que nas Comarcas do interior o Juiz Diretor do Foro 

deverá baixar portaria sobre a suspensão de prazos;

RESOLVE:

SUSPENDER os prazos processuais no Fórum da Comarca de Nova Monte 

Verde, nos dias 29 e 30 de junho do ano de 2018, em razão da grave 

situação de desabastecimento de combustíveis enfrentada pelo município 

de Nova Monte Verde.

PRORROGAR os prazos processuais que se encerram nas referidas 

datas, para o próximo dia útil subseqüente.

INFORMAR que a suspensão dá-se exclusivamente em relação aos 

prazos, permanecendo o expediente forense inalterado.

Afixe-se no átrio do Fórum, no local de costume, para conhecimento 

público.

Publique-se.Registre-se.Cumpra-se, remetendo-se cópia a Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça.

Nova Monte Verde-MT, 29 de maio de 2018.

Bruno César Singulani França Juiz Substituto e Diretor do Foro

 PORTARIA Nº 024/2018 – DF.

O EXMO. SR. DR. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA, MM. JUIZ 

SUBSTITUTO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA MONTE 

VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, E ...

CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 023/2018/DF, datada de 29/05/2018, 

(DJE – Edição nº 10266/2018), deste Juízo.

RESOLVE:

RETIFICAR em parte a Portaria nº 023/2018/DF, datada de 29/05/2018, 

(DJE – Edição nº 10266/2018), para fazer constar:

Onde se lê: ...nos dias 29 e 30 de junho de 2018...

Leia-se: "...nos dias 29 e 30 de maio de 2018".

PERMANCEM inalterados os demais termos da Portaria nº 023/2018/DF, 

datada de 29/05/2018, (DJE – Edição nº 10266/2018).

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde-MT, 29 de maio de 2018.

Bruno César Singulani França. Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33666 Nr: 1034-41.2006.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCL, IdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CINTIA LAUREANO 

LEME, para devolução dos autos nº 1034-41.2006.811.0091, Protocolo 

33666, 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): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76979 Nr: 918-15.2018.811.0091

 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: Neuza Vieira Maximiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE LUCIANA DE 

OLIVEIRA - OAB:53585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76979 - Autos n. 918-15.2018.811.0091 DECISÃO Vistos em 

correição. Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar 

impetrado por NEUZA VIEIRA MAXIMIANO apontando como autoridade 

coatora o Prefeito do Município de Nova Bandeirantes-MT VALDIR 

PEREIRA DOS SANTOS, todos devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese que a impetrada se submeteu à concurso público 

para provimento de vagas concorrendo ao cargo de Técnico de 

Enfermagem, conforme disposições contidas no edital nº 001/2016. Ante o 

exposto, INDEFIRO, a liminar pleiteada. No mais, analisando os documentos 

trazidos pela impetrante, verifica-se que o edital previa 05 (cinco) vagas 

para contratação imediata e 05 (cinco) para cadastro de reserva (fls. 

19-19-v). A autora informa que foi aprovada na 19ª posição e que o 

município já teria convocado até o 16º colocado. Nestes termos, o 

prejudicado imediato com contratação de pessoas para ocuparem o cargo 

objeto do presente mandamus seria o 17º e 18º colocado, a quem 

sobressairia interesse jurídico em postular medida judicial. Apesar de o 

impetrante afirmar que os candidatos aprovados nas posições 17ª e 18ª já 

teriam sido convocados pela administração pública, não há nos autos 

nenhuma documentação que comprove o alegado, o que certamente 

ofusca a análise acerca da existência de interesse processual da 

requerente. Não se ignora que a impetrante tenha interesse fático em sua 

nomeação, pois, ao que se dessume das razões invocadas, entende estar 

sendo preterida na ocupação do cargo público. Todavia, deve haver 

também interesse jurídico, o que não resta demonstrado. Portanto, emende 

a impetrante a petição inicial, comprovando, no prazo de 15 (quinze) dias, 

que os candidatos aprovados nas 17ª e 18ª foram convocados, ou que 

adotou, previamente à propositura da ação, as medidas previstas no artigo 

3º da Lei n. 12.016/09, sob pena de indeferimento da exordial. Com o 

decurso do prazo, venham os autos conclusos para decisão. Cumpra-se, 

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.: 69824 Nr: 422-54.2016.811.0091

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - OAB:MT n. 

12.709, Juciane Pereira Lima - OAB:MT 17.763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a efetiva notificação da parte requerida, inclusive, com 

juntada do Mandado de Notificação e Certidão positiva aos autos (fls. 

37/38), impulsiono os autos para intimação da parte Requerente para que, 

no prazo legal, compareça em Juízo para retirar os autos, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77001 Nr: 922-52.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anibal Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio de Carvalho - 

OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77001 – Autos n. 922-52.2018.811.0091.

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 
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suficientes para agasalhar a pretensão da tutela da evidência por força do 

art. 9º, II, c/c o art. 311, p. único, ambos do CPC. Com isso, o deferimento 

liminar de tutela de evidência somente será possível nas hipóteses do art. 

311, II e III, do CPC.

Assim sendo, INDEFIRO a tutela da evidência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em 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 artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no 

prazo legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde, 24 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58295 Nr: 452-41.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONACENTRO - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO 

CENTRO-OESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Cesar Londero, HELENA ZAPELLO 

LONDERO, JOSEMAR LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA 

DE REF. 66.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56531 Nr: 1062-43.2015.811.0107

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE LOPES FEIJÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELESTINO DA ROLD, AMILTON ORTEGA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:OAB/MT 13.710-A, JOÃO BIGOLIN - OAB:13328-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elso Fernandes dos Santos - 

OAB:3342A MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação ao valor da causa, 

para o efeito de determinar que a parte impugnada proceda a retificação 

do valor da causa, nos termos acima delineados, sob pena de extinção da 

ação principal.Custas do incidente pelo sucumbente.Certificado o trânsito 

em julgado, baixas e arquivamento, certificando-se no feito 

principal.Proceda-se ao cálculo da diferença de custas e intime-se a parte 

impugnada/autora para complementação do pagamento, em 05 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52598 Nr: 440-95.2014.811.0107

 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: ANTENOR MACHADO LEONARDO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE PAULA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11277-B MT

 INTIMO O ADVOGADO DAS PARTES, ACERCA DO DISPOSITIVO DA 

SENTENÇA PROFERIDA À REF. 22: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte vencida ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% 

sobre o valor da causa, observado as disposições do artigo 98, §3º, do 

CPC, caso seja beneficiário da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se definitivamente os autos com a devida baixa. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67995 Nr: 805-13.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Baggio Maquinas Agricola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Ramos Saenger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, EFETUE O 

RECOLHIMENTO DA GUIA REFERENTE À DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52598 Nr: 440-95.2014.811.0107

 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: ANTENOR MACHADO LEONARDO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE PAULA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11277-B MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Novo Código de 

Processo Civil.Condeno a parte vencida ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, 

observado as disposições do artigo 98, §3º, do CPC, caso seja 

beneficiário da justiça gratuita.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

definitivamente os autos com a devida baixa.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77753 Nr: 777-82.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlinda Barbosa Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2.376, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, nos termos da fundamentação e com fulcro nos 

artigos 1.022, III e 1.024 do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PRESENTES 

EMBARGOS para corrigir a sentença de fls. 53/56:“Onde consta: Alderina 

dos Reis Silva; passará a constar: Arlinda Barbosa Nascimento;”E supro o 

erro material apontado no tópico síntese do julgado especificamente no 

último parágrafo:Onde consta: “(...)d) data de início do benefício – DIB: 

23.09.2009 (data da entrada do requerimento administrativo);(...)”; Passará 

a constar: “(...)d) data de início do benefício – DIB: 21.05.2015(data da 

entrada do requerimento administrativo);(...)”Aos demais itens 

p e r m a n e c e m  i n a l t e r a d o s . P U B L I Q U E - S E .  R E G I S T R E - S E . 

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77753 Nr: 777-82.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2.376, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, nos termos da fundamentação e com fulcro nos 

artigos 1.022, III e 1.024 do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PRESENTES 

EMBARGOS para corrigir a sentença de fls. 53/56:“Onde consta: Alderina 

dos Reis Silva; passará a constar: Arlinda Barbosa Nascimento;”E supro o 

erro material apontado no tópico síntese do julgado especificamente no 

último parágrafo:Onde consta: “(...)d) data de início do benefício – DIB: 

23.09.2009 (data da entrada do requerimento administrativo);(...)”; Passará 

a constar: “(...)d) data de início do benefício – DIB: 21.05.2015(data da 

entrada do requerimento administrativo);(...)”Aos demais itens 

p e r m a n e c e m  i n a l t e r a d o s . P U B L I Q U E - S E .  R E G I S T R E - S E . 

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77753 Nr: 777-82.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2.376, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, nos termos da fundamentação e com fulcro nos 

artigos 1.022, III e 1.024 do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PRESENTES 

EMBARGOS para corrigir a sentença de fls. 53/56:“Onde consta: Alderina 

dos Reis Silva; passará a constar: Arlinda Barbosa Nascimento;”E supro o 

erro material apontado no tópico síntese do julgado especificamente no 

último parágrafo:Onde consta: “(...)d) data de início do benefício – DIB: 

23.09.2009 (data da entrada do requerimento administrativo);(...)”; Passará 

a constar: “(...)d) data de início do benefício – DIB: 21.05.2015(data da 

entrada do requerimento administrativo);(...)”Aos demais itens 

p e r m a n e c e m  i n a l t e r a d o s . P U B L I Q U E - S E .  R E G I S T R E - S E . 

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76846 Nr: 170-69.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalino Jose de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Ferreira da Paixão - 

OAB:GO 18.659

 Vistos.

I. Não havendo impedimento ou discordância da defesa, homologo a 

desistência requerida pelo Ministério Público.

II. Ante a ausência da defesa do réu, na pessoa de seu advogado 

constituído, arbitro em 01 URH os honorários em favor do defensor 

nomeado neste ato, que deverão ser pagos pelo réu, nos termos do artigo 

263, parágrafo único do CPP.

III. AGUARDE-SE o retorno das missivas expedidas e, em seguida, abra-se 

vista às partes para apresentação de alegações finais em forma de 

memoriais, no prazo legal, primeiramente ao Ministério Público e, após, à 

defesa.

IV. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77892 Nr: 872-15.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucindo Batista de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a portaria 724/2018-DGTJ-PRES, que determinou a 

suspensão do expediente forense no âmbito do Estado de Mato Grosso, 

REDESIGNO a audiência instrutória para o DIA 03 DE AGOSTO DE 2018, às 

12h30min (horário de Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77202 Nr: 379-38.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alves Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a portaria 724/2018-DGTJ-PRES, que determinou a 

suspensão do expediente forense no âmbito do Estado de Mato Grosso, 

REDESIGNO a audiência instrutória para o DIA 03 DE AGOSTO DE 2018, às 

13h00min (horário de Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77324 Nr: 461-69.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmair Bernardes Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a portaria 724/2018-DGTJ-PRES, que determinou a 

suspensão do expediente forense no âmbito do Estado de Mato Grosso, 

REDESIGNO a audiência instrutória para o DIA 03 DE AGOSTO DE 2018, às 

13h30min (horário de Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76970 Nr: 236-49.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joseny Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a portaria 724/2018-DGTJ-PRES, que determinou a 

suspensão do expediente forense no âmbito do Estado de Mato Grosso, 

REDESIGNO a audiência instrutória para o DIA 03 DE AGOSTO DE 2018, às 

14h00min (horário de Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77895 Nr: 875-67.2017.811.0106

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Pereira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a portaria 724/2018-DGTJ-PRES, que determinou a 

suspensão do expediente forense no âmbito do Estado de Mato Grosso, 

REDESIGNO a audiência instrutória para o DIA 03 DE AGOSTO DE 2018, às 

14h30min (horário de Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74459 Nr: 605-14.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Araujo Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11.283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a portaria 724/2018-DGTJ-PRES, que determinou a 

suspensão do expediente forense no âmbito do Estado de Mato Grosso, 

REDESIGNO a audiência instrutória para o DIA 03 DE AGOSTO DE 2018, às 

15h00min (horário de Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76499 Nr: 927-97.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Folhate de Souza Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11.283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a portaria 724/2018-DGTJ-PRES, que determinou a 

suspensão do expediente forense no âmbito do Estado de Mato Grosso, 

REDESIGNO a audiência instrutória para o DIA 03 DE AGOSTO DE 2018, às 

15h30min (horário de Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77354 Nr: 481-60.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejair Lourencette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a portaria 724/2018-DGTJ-PRES, que determinou a 

suspensão do expediente forense no âmbito do Estado de Mato Grosso, 

REDESIGNO a audiência instrutória para o DIA 03 DE AGOSTO DE 2018, às 

16h00min (horário de Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 22867 Nr: 25-62.2007.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Laticínios do Vale do 

Araguaia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante do disposto no art. 10 do CPC, observando-se que a demanda foi 

proposta antes da Lei Complementar n° 118/2005, INTIME-SE o exequente 

para se manifestar sobre a prescrição, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72823 Nr: 681-72.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo São Joaquim-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemilde Ribeiro Feliciano ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO a adjudicação dos valores penhorados à folha 35 em favor do 

exequente, diante do decurso de prazo para manifestação da executada.

 Assim, INTIME-SE a parte executada para efetuar o depósito judicial, no 

prazo de 5 (cinco) dias, dos valores bloqueados à fl. 36.

Sem prejuízo, PROCEDA-SE com o reforço da penhora na “boca do caixa” 

da quantia de R$ 666,27 (quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), da executada, conforme art. 835, inciso X do NCPC; 

INTIMANDO-SE as partes.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 69538 Nr: 41-74.2011.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francilina Rosa de Oliveira Mateus, Sebastião 

Teles Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte exequente requer a suspensão dos feitos, aduzindo a não 

localização de bens dos executados. No entanto, percebe-se dos autos a 

existência de constrição judicial, via RENAJUD, de veículos em nome do 

executado Sebastião Teles Mateus.

Posto isso, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar sobre a constrição realizada (fls. 241).

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68191 Nr: 149-74.2009.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis da Silva, Solange da Silva Santos, 

Sandro da Silva, Junior Silva, Rozania da Silva, Sandra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de fls. 134, INTIME-SE a parte autora para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos a individualização dos 

percentuais de pagamento dos sucessores, nos termos do art. 112 da Lei 

8.213/91:

Art. 112. O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos 

seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos 

seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Negritei
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Com a juntada das informações, REMETAM-SE os autos ao INSS, 

conforme solicitado às fls. 133-verso.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 69421 Nr: 595-43.2010.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurelino Bispo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11.283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Aureliano Bispo de 

Souza em face do INSS, partes qualificadas nos autos.

Os cálculos foram apresentados às folhas 82/84, os quais seriam 

relativos ao 13° salário, já que o autor recebia benefício não acumulável 

com a aposentadoria por idade rural.

Constata-se dos autos que o INSS ofereceu embargos em apartado, no 

entanto a defesa mostrou-se intempestiva (fls. 90/91).

O exequente, então, requereu a homologação dos cálculos e a expedição 

de RPV.

É o relatório.

Fundamento de decido.

Sabe-se que o excesso de execução é matéria eminentemente de 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença, conforme art. 535, IV, do CPC.

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

(...)

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

 Desse modo, como os embargos à execução, antiga defesa processual, 

foram rejeitados por este Juízo, cabível a homologação dos cálculos 

apresentados pelo exequente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 82/84:

a) Em favor do autor, Aureliano Bispo de Souza, no valor de R$ 2.090,42 

(dois mil e noventa reais e quarenta e dois centavos);

b) Honorários advocatícios, no valor de R$ 209,04 (duzentos e nove reais 

e quatro centavos).

INTIMEM-SE as partes da homologação dos cálculos.

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios, devendo o exequente informar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a conta bancária para pagamento.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010112-57.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SOBRINHO BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Exequente para 

que manifeste quanto ao prosseguimento do feito no prazo de dez dias, 

tendo em vista a tentativa infrutífera de bloqueio eletrônico. Novo São 

Joaquim, 29 de maio de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010551-34.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento, cientificando-a de que transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Novo São Joaquim, 29 de maio de 2018. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-78.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

8010173-78.2016.8.11.0106. REQUERENTE: TATIANE RIBEIRO DA COSTA 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos, etc. 

Diante da manifestação da parte requerida (Id. 7958238), intime-se a parte 

autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Expirado o prazo, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se Novo São Joaquim, 29 de maio de 2018. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000061-04.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JILVAIR CASTRO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000061-04.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: JILVAIR CASTRO NUNES 

EXECUTADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Trata-se AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, proposta por JILVAIR CASTRO NUNES, em desfavor de 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO- 

DETRAN, todos qualificados. O requerente alega, em síntese, que é 

proprietário de uma motocicleta, PLACA OBO 1063/MT – COR PRETA – 

CHASSI 9C2KD0550DR215022, RENAVAM 551036109. Relata o autor, na 

inicial, que ao tentar efetuar o pagamento anual do imposto sobre a 

propriedade de veículo automotor (IPVA) de sua motocicleta, foi 

surpreendido com a informação de que foi autuado por ter cometido 

infração de trânsito na cidade de Cuiabá-MT, no dia 15/03/17, na Av. 

Historiador Rubens de Mendonça. Contudo, o requerente afirma que os 

fatos não são verdadeiros, uma vez que alega residir neste município de 

Novo São Joaquim e que jamais esteve naquela cidade onde 

suspostamente ocorreu a infração, tampouco emprestou sua motocicleta 

para terceiros se deslocarem até Cuiabá. Informa, ainda, que não foi 
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notificado da multa anteriormente. Pede, em sede de tutela provisória, que 

a entidade autárquica suspenda a cobrança para possibilitar a emissão da 

documentação atual do veículo, bem como a pontuação negativa em nome 

da requerente. Ao final, pede a ação seja julgada procedente, anulando-se 

a multa aplicada pela requerida e retirando os pontos da CNH do 

requerente. Passo à análise do pedido de tutela provisória. 

Independentemente da análise dos requisitos ensejadores da medida 

liminar, é de se observar que concedê-la, no presente momento 

processual, representa decidir antecipadamente a lide e esvaziar o objeto 

da pretensão, sem a possibilidade do devido contraditório, o que é vedado 

pelo artigo 1º, § 3º da Lei nº 8.437/1992, que proíbe a concessão de 

medida liminar em desfavor da fazenda pública quando esta esgotar o 

objeto da demanda. In verbis: Art. 1° Não será cabível medida liminar 

contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer 

outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que 

providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado 

de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível 

medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. 

Desta forma, POSTERGO a análise da liminar pleiteada pelo autor, para 

depois da contestação. DESIGNE-SE audiência de conciliação, 

atentando-se para a antecedência mínima exigida pelo art. 7º da Lei nº 

12.153/2009. Caso a parte requerida não tenha interesse na referida 

audiência deve se manifestar com antecedência mínima de 10 (dez) dias, 

nos termos do art. 334, § 5º do CPC. CITE-SE o requerido intimando-o para, 

querendo, apresentar resposta no prazo e forma legais (CPC, art. 335), 

alertando-o de que a inércia importará decretação de revelia, com a 

produção de efeitos peculiares à Fazenda Pública. Atente-se à Secretaria 

para que corrija a Classe Judicial ao qual foi cadastrado processo, pois 

não se trata de execução contra a Fazenda Pública. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000095-13.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA RODRIGUES DE PAULA (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 1000095-13.2017.8.11.0106 Requerente: VANIA RODRIGUES DE 

PAULA 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 VANIA RODRIGUES DE PAULA, 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 02 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

Diretoria do Fórum

Portaria

O Dr. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI, Juiz de Direito e Diretor do 

Fórum da Comarca de Paranaíta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e:

 CONSIDERANDO a determinação contida no Expediente 

0048829-05.2018.8.11.0000 da Presidência;

CONSIDERANDO ainda, o pedido do presidente da 8ª Subseção da Ordem 

dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso no Pedido 

de Providências de ID 80179 nesta Diretoria;

 CONSIDERANDO a necessidade de evitar prejuízos e transtornos as 

partes e advogados militantes nesta Comarca,

 RESOLVE:

1° Suspender no âmbito da Comarca de Paranaíta - MT nos dias 29 e 30 de 

maio de 2018 os prazos processuais e audiências.

2° Esta Portaria entra em vigor de forma imediata.

P.R cumpra-se.

Paranaíta, 29 de maio de 2018.

ANTONIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI

 Juiz de Direito - Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64294 Nr: 997-21.2014.811.0095

 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: JACINTO CRISOSTOMO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana da Costa Sousa, ADRIANO DE 

OLIVEIRA SOUSA, COSTA SOUSA & ALMEIDA LTDA-ME, ADRIANA DA 

COSTA SOUSA & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12307

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se quanto à 

proprosta de honorários do perito, juntada em 10/04/2018, "com a 

observação de que estes é quem deverão arcar com os honorários 

periciais, já que pleitearam a prova", conforme decisão de 16/11/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67139 Nr: 1047-13.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANO ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS - OAB:12692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino a intimação da parte Exequente, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifeste sobre o prosseguimento do feito, indicando as medidas 

pertinentes, sob pena de extinção.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67152 Nr: 1056-72.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANO ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS - OAB:12692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino a intimação da parte Exequente, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifeste sobre o prosseguimento do feito, indicando as medidas 

pertinentes, sob pena de extinção.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65573 Nr: 273-80.2015.811.0095

 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: RNQM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdJCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DE JESUS CARNEIRO PEREIRA, 

Filiação: Maria Zuleide Carneiro Pereira e Raimundo Ezequiel Silva Pereira, 

data de nascimento: 24/07/1974, brasileiro(a), natural de Monção-MA, 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o 

fim de decretar o divórcio do casal RAIMUNDO NONATO QUEIROZ e 

MARIA DE JESUS CARNEIRO PEREIRA. Em consequência, julgo extinto o 

feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo 

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 

competente.Igualmente após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE certidão de 

honorários advocatícios em favor do advogado nomeado para atuar como 

curador especial do réu, observando que os honorários foram fixados 

em(R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).Oportunamente, arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 15 de maio de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74033 Nr: 991-09.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN JHONE DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao patrono nomeado para promover a defesa do 

réu para apresentação de resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-15.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO TITO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 28/06/2018, às 9h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Paranaíta/MT, 24 de maio de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-49.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE OLIVEIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo as partes através de seus 

advogados com procuração nos autos, da audiência de conciliação que 

se realizará no dia 28/06/2018, às 09h40. Certifico ainda que, se o(a) 

advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, deverá 

requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da audiência. 

Paranaíta/MT, 24 de maio de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-97.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO TCHARLES PEREIRA PRATES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 28/06/2018, às 10h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Paranaíta/MT, 24 de maio de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-34.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 09/07/2018, às 13h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Paranaíta/MT, 24 de maio de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-52.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR AMARO FERREIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 29/06/2018, às 8h. Certifico ainda que, 

se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, deverá 

requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da audiência. 

Paranaíta/MT, 24 de maio de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-37.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR RODRIGUES VIEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 29/06/2018, às 8h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Paranaíta/MT, 24 de maio de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-22.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDIMAR DA SILVA ARRUDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 29/06/2018, às 8h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Paranaíta/MT, 24 de maio de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-07.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLECILDA FELIX DE ATHAIDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 29/06/2018, às 9h. Certifico ainda que, 

se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, deverá 

requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da audiência. 

Paranaíta/MT, 24 de maio de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-19.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PINHEIRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 09/07/2018, às 14h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Paranaíta/MT, 24 de maio de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-89.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DOS ANJOS 03632139105 (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 29/06/2018, às 9h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Paranaíta/MT, 24 de maio de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-59.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIERLEI MACEDO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 29/06/2018, às 9h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Paranaíta/MT, 24 de maio de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-29.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONIR ADRIANO CONTREIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 29/06/2018, às 10h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 
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audiência. Paranaíta/MT, 24 de maio de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-94.2016.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SEHENEN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA CASA BAHIA S/A (REQUERIDO)

MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Numero do Processo: 

8010006-94.2016.8.11.0095 REQUERENTE: LUCIANO SEHENEN DOS 

SANTOS REQUERIDO: MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE 

ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA, NOVA CASA BAHIA S/A Vistos 

etc. Defiro a pretensão executória, determinando a Secretaria efetue a 

conversão desta ação para cumprimento de sentença. Intime-se a parte 

executada, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento da quantia a que foi condenada, quantia essa 

devidamente atualizada, conforme petição de movimentação ID 11857069, 

sob pena de incidir multa de 10% (dez por cento), e se expedir mandado 

de penhora e avaliação, desde que haja requerimento nesse sentido pelo 

credor, nos termos do art. 523 do CPC. Caso não seja espontaneamente 

pago pelo devedor o valor executado, o que deverá ser certificado nos 

autos pela Sra. Escrivã, determino desde já a intimação da parte 

exequente para atualização do débito que deverá ser acrescido de multa 

no percentual de 10% (dez por cento), bem para requerer a expedição do 

mandado de penhora e avaliação, indicando os bens a serem penhorados, 

conforme dispõe o art. 524 do CPC. Garantido o Juízo, intime-se a parte 

devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser oferecer embargos, 

os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 

9.099/95. Não havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no 

mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da 

Lei 9.099/95). Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Paranaíta-MT, 

14 de março de 2018. ANTONIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-39.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MICHEL ARAUJO GALEAZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000089-39.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: JEAN MICHEL 

ARAUJO GALEAZZI REQUERIDO: REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo legal. Homologo por sentença 

o acordo efetuado pelas partes e julgo extinto o processo nos termos do 

art. 487, III, b, do CPC. Arquivem-se, nos termos artigo 915, da CNGC, por 

interpretação analógica, segundo o qual proferida sentença homologatória 

de acordo, e não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da 

transação, o processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas 

(CNGC Judicial, após o Provimento 41/2016). Cumpra-se. Paranaíta - MT, 7 

de fevereiro de 2018 Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-64.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE BORGES PEREIRA (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)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo as partes através de 

seus(suas) advogados(as) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 29/06/2018, às 10h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Paranaíta/MT, 24 de maio de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-45.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

INES CAMARGO DE OLIVEIRA (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)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo as partes através de 

seus(suas) advogados(as) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 29/06/2018, às 11h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Paranaíta/MT, 24 de maio de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-05.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER GREGORIO DOS SANTOS (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)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo as partes através de 

seus(suas) advogados(as) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 29/06/2018, às 11h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Paranaíta/MT, 24 de maio de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-24.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA (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)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo as partes através de 

seus(suas) advogados(as) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 29/06/2018, às 11h40. Certifico ainda 
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que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Paranaíta/MT, 24 de maio de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000139-31.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CIZAN PAPPEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 28/06/2018, às 9h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Paranaíta/MT, 24 de maio de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000136-76.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FOSCH PAPPEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 28/06/2018, às10h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Paranaíta/MT, 24 de maio de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-21.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RIZZIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO ROCHA DOS SANTOS OAB - MT12692/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

8010028-21.2017.8.11.0095; Valor causa: R$ 37.008,78; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MAURICIO RIZZIERI Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Dispensado o relatório, a teor do art. 38, Lei 9.099/95. Fundamento 

e decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata de matéria 

de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado 

em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e 

economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Quanto à preliminar de 

incompetência deste juízo em razão da suposta necessidade de prova 

pericial, arguida pela reclamada, esta não merece ser acolhida, uma vez 

que esta sequer mencionou o objeto em que recairia a perícia, ou seja, se 

seria no medidor, na residência do Reclamante ou em qualquer outro 

objeto, bem como a imprescindibilidade da mesma. Em razão desses 

motivos afasto a preliminar arguida. Afastada a preliminar arguida, avanço, 

pois, ao mérito. O requerente ajuizou ação de indenização por danos 

morais e materiais em decorrência da suspensão de energia elétrica em 

seu domicílio, ocasionado diversos prejuízos de ordem financeira, 

conforme documentos anexo aos autos. Por sua vez a requerida 

assevera que a suspensão do serviço ocorreu em razão da ocorrência de 

intervenção emergencial no dia 05/11/2016. Para deslinde da controvérsia, 

cumpre analisar se a interrupção do serviço ocorreu injustificadamente 

pela concessionária requerida, se ocorreu caso fortuito ou força maior ou 

ainda, se em decorrência de culpa exclusiva do consumidor. Compulsando 

os autos, verifica-se que a reclamada juntou o documento ID nº 6724326, 

tratando-se de uma espécie de relatório interno, onde é possível notar a 

seguinte informação "arvore de grande porte sobre a rede, cabos se 

soltaram do isolador (...)" Todavia, tal documento, por si só não possui o 

condão de comprovar a existência de caso fortuito ou força maior, já que 

se trata de um meio de prova exclusivamente unilateral, extraída do 

sistema da própria demandada. Outrossim, não comprovou a parte 

reclamada que avisou o usuário quanto ao prazo que duraria a interrupção 

do serviço na rede elétrica do reclamante, de modo que o período que o 

reclamante ficou sem energia elétrica (mais de 30 horas) ultrapassa o 

razoável, sendo evidente que o consumidor teve danos em razão da 

conduta da reclamada. Especificamente sobre a responsabilidade civil da 

requerida como concessionária de serviço público, estipula o § 6º, do 

artigo 37, da CF, que "as pessoas jurídicas de direito público e as de 

direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos 

que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". No caso em 

tela, não se cogita a culpa da Administração ou de seus agentes, 

bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por 

ação ou omissão do Poder Público a fim de concluir o nexo de 

causalidade. Ademais, a responsabilidade do Estado, apresenta-se como 

responsabilidade objetiva, não mais se invocando dolo ou culpa, ou mau 

funcionamento ou falha na Administração. Necessário se torna existir 

relação de causa e efeito. Aliás, a responsabilidade civil pelo fato do 

serviço (CDC, art. 14), seja para reconhecer a existência de 

ação/omissão, pressupõe, necessariamente, o exame do contexto fático – 

probatório que, no caso dos autos, aponta como causa a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica na propriedade do reclamante. Não se 

pode olvidar que o CDC atento aos novos rumos da responsabilidade civil, 

consagrou a responsabilidade objetiva, logo todo aquele que se dispõe a 

exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação 

de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independente da existência de culpa. Neste sentido: 

64197627 - APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA. APLICAÇÃO DO ART. 37, § 6º, DA CARTA MAGNA. 

QUITAÇÃO DO SUPOSTO DÉBITO EFETUADA ANTERIORMENTE À 

INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS NA VIA 

ADMINISTRATIVA. COMUNICADO DE CORTE EMITIDO E RECEBIDO NO 

MESMO DIA DO ATO. RESTITUIÇÃO DA ELETRICIDADE DOIS DIAS APÓS, 

MEDIANTE DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. ILEGALIDADE DA 

SUSPENSÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VERBA 

INDENIZATÓRIA. QUANTUM EXACERBADO NA HIPÓTESE. MINORAÇÃO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO. REDUÇÃO NECESSÁRIA PARA R$ 500, 00. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovada a inexistência do débito que 

originou o corte de energia, nasce para a concessionária o dever de 

indenizar o consumidor pelos danos provocados em decorrência do ato. 2. 

"se a concessionária não comunicou previamente à usuária que 

suspenderia o fornecimento de energia elétrica ante a situação de 

inadimplência, como determina a Lei, mostra-se ilegítimo corte, por 

infringência ao disposto no artigo 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/95" (RESP. N. 

960.259/RJ, Rel. Min. Castro meira, DJU em 20-9-2007). (TJSC; AC 

2007.050488-4; Araranguá; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. 

Vanderlei Romer; DJSC 11/02/2008; Pág. 87) Assim, fica demonstrada a 

responsabilidade da requerida, restando apenas saber quais são os 

danos morais a serem indenizados ao requerente. A indenização por 

danos morais depende da comprovação de um ato ilícito, além do dano e 

do nexo de causalidade. O ato ilícito ensejador da responsabilidade civil, 

configura-se, no caso dos autos pelo corte indevido do fornecimento de 

energia elétrica. Neste sentido: INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – 
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INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - AVIÁRIO – 

PERECIMENTO DE AVES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C 

PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – 

NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – DANO MORAL - 

CONFIGURADO – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. Na forma do art. 14 

do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, 

o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, 

havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o 

dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de 

causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente. 

A concessionária de energia elétrica deve indenizar o produtor rural, 

material e moralmente, evidenciada a falha na prestação dos serviços com 

a interrupção injustificada do fornecimento de energia elétrica que resultou 

na mortandade de grande número de aves. (Ap 173679/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017). No que 

se refere ao quantum indenizatório, como se sabe, a fixação dos danos 

morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para 

sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os 

casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem 

uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas 

desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. De acordo com os comentários 

acima, e, levando-se em consideração a atitude da autora que quitou a 

fatura, arbitro a verba a título de dano moral em R$ 3.000,00 (três mil 

reais). No que se refere aos danos materiais no valor de R$ 363,78 

(trezentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos) referente 

aos 423 litros de leite estragados em decorrência da ausência de 

resfriamento do alimento, entendo que deve ser julgado procedente, pois a 

requerida não apresentou prova essencial demonstrando que o valor seja 

elevado, bem como há nos autos a declaração emitida pelo Laticínio 

comprador do leite, afirmando que deixou de adquirir o produto devido a 

imprestabilidade deste para consumo. No que diz respeito ao valor de R$ 

1.600,00 referente ao valor cobrado e materiais despendidos para 

conserto da cerca elétrica, bem como ao alegado dano material no importe 

de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) referente ao prejuízo 

suportado pela morte de 02 (dois) bezerros de propriedade do reclamante, 

em razão da sobrecarga alimentar (conforme relatório do médico 

veterinário de ID 5972616), entendo pela improcedência, já que tais 

circunstâncias não restaram asseguradamente amparadas pelo nexo 

causal em questão. Isso posto, e por tudo mais que nos autos constam, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente pedido da parte autora, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

para condenar a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), a título de indenização por danos morais, além do valor de R$ 

363,78 (trezentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos) 

referente aos danos materiais sofridos pelo autor (leite que estragou), 

sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir do efetivo 

prejuízo em relação à condenação em danos materiais e, na condenação 

pelos danos morais, a correção monetária incidirá desde o arbitramento, 

bem como os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação. Por consequência, julgo extinto o presente feito. Inexistindo 

condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art.54 e 

55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da presente 

sentença, certifique-se. P.R.I. Cumpra-se. Paranaíta/MT, 19 de abril de 

2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000043-16.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RIBEIRO CORDEIRO DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO ROCHA DOS SANTOS OAB - MT12692/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES CAVALHER 39514854187 (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 29/06/2018, às 12h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Paranaíta/MT, 24 de maio de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 027/2018-DF

O Doutor MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro desta Comarca de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais e etc...

Considerando que o movimento paredista dos caminhoneiros ainda 

persiste, com a circulação apenas de produtos considerados essenciais, 

e que embora tenha começado a se desmobilizar, tal situação ainda não 

alcançou a normalidade.

Considerando o Ofício subscrito pela 1ª Subseção de Rondonópolis, por 

seu Presidente Dr. Stalyn Paniago Pereira, no qual solicita a suspensão 

dos prazos processuais nos dias 29 e 30/05/2018 desta Comarca de 

Pedra Preta, em razão da continuidade do movimento paredista dos 

caminhoneiros e a falta de combustível no Estado.

Considerando ainda, a recomendação do Excelentíssimo Presidente do 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos n. 0048829-05.2018.811.0000;

R E S O L V E:

 Art. 1º - SUSPENDER OS PRAZOS PROCESSUAIS desta Comarca de 

Pedra Preta-MT nos dias 29/05 e 30/05/2018, prorrogando-os para o 

próximo dia útil.

 Art. 2º - Publique-se e cumpra-se, remetendo copia à Corregedoria Geral 

da Justiça de Mato Grosso, Tribunal de Justiça deste Estado, à Defensoria 

e ao Ministério Público Estadual.

Pedra Preta-MT, 29 de maio de 2018.

 MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66461 Nr: 41-88.2018.811.0022

 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: ÂMMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de urgência e, 

ante os termos da inicial e, considerando o binômio necessidade e 

possibilidade, é plausível a fixação dos alimentos provisórios em 01 (um) 

salário mínimo vigente, eis que os documentos anexos a exordial 

demonstrado apenas que o requerido aufere uma rende mensal de 

aproximadamente R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), a serem pagos 

em favor do menor a partir da citação.Versando a causa sobre direitos 

que admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, 

inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 27 de junho de 2018, às 08h40min, a ser realizada 

no núcleo de conciliação dessa comarca.Cite-se a parte requerida, com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 

334 do CPC, para comparecer a audiência de conciliação, devidamente 

acompanhado de advogado.Cientifique a parte requerida de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 591 de 685



observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex.Deverá 

constar no ato de intimação do autor e de citação da parte requerida que o 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58262 Nr: 2139-17.2016.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscélia de Souza, YAdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Joaquim de Santana Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCIELE MORETTI DE MELO - 

OAB:18451/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido da parte autora de ref.9, determinando o cumprimento 

conforme requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54931 Nr: 747-42.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Considerando se tratar de erro sanável, com fulcro no princípio da 

primazia da decisão de mérito, recebo a emenda a inicial acostada em ref. 

13 e, consequentemente, rejeito a preliminar inépcia da inicial postulada 

pela parte executado em sua impugnação.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2014-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2014-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59781 Nr: 263-90.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Adriano Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o “Parquet” logrou êxito em encontrar o endereço da 

vítima, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de 

setembro de 2018, às 16hs00min, a fim de que seja a vítima ouvida.

Proceda-se com as formalidades necessárias para realização do ato.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58363 Nr: 2171-22.2016.811.0022

 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: EGPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - 

OAB:13068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pleito de ref. 33, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

24 de outubro de 2018, às 08hs00min, intime-se a parte requerida para 

que compareça ao ato com as observações da decisão de ref. 4.

Ante os serviços prestados pela advogada nomeada Gabriele Cervigni 

Martins, arbitro seus honorários advocatícios em 01 (uma) URH, 

expeça-se a respectiva certidão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54340 Nr: 568-11.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon Fernando Yokada 

Fernandes - OAB:MT/19.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANDRIGO BAIA 

EDUARDO - OAB:14159

 Vistos em correição.

Defiro o pleito do autor de ref. 60.

Intime-se o devedor, para, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento 

do débito em atraso, conforme tabele de cálculo de ref. 60, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, advertindo-o que o não 

pagamento das prestações que vencerem no decorrer da ação, 

acarretará com a decretação de sua prisão e protestação de seu nome.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58538 Nr: 2273-44.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Isabel Lattanzi dos Santos, Paulo 

Roberto de Carvalho, Elaine Camilo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de suspensão de ref. 33.

Determino o sobrestamento do feito até o dia 27/12/2018, oportunidade em 

que determino a intimação da parte exequente para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57998 Nr: 1992-88.2016.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financimento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Luiz de Lima Massuia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:MT/12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pleito de ref. 33, realizando buscas de possíveis endereços do 

requerido por meio do sistema INFOJUD, logrei êxito em encontrar o 

endereço: R JOSE BONIFACIO S N Q 5 A L 4 A CASA 2, CENTRO, CEP: 

76265-000, Municipio: SANTA FE DE GOIAS-GO, conforme extrato em 

anexo.

Deste modo, expeça-se mandado de busca e apreensão a ser cumprido 

naquela comarca por meio de carta precatória.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58564 Nr: 2287-28.2016.811.0022

 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: Wilma Maria Duarte Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Pedra 

Preta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Procurador(a) Geral do Município de Pedra 

Preta/MT - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para que se manifeste quanto à petição de ref. 36 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59038 Nr: 2493-42.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Marty Nerys Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano de Sousa Rebouças 

- OAB:15088

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o réu se encontra detido na Penitenciária Major Eldo de 

Sá Correa em Rondonópolis, intime-o para que no prazo de 05 (cinco) dias 

constitua novo defensor, ante a renúncia do Dr. Luciano Sousa Rebouças, 

para que apresente suas razões recursais.

Informe-lhe, que caso transcorrido o prazo supra ou informando não 

haver condições de constituir um novo defensor, será nomeado um 

advogado dativo para que passe a proceder sua defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59017 Nr: 2483-95.2016.811.0022

 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): Comercial Center Com. Varejista de Mat. para 

Constr. LTDA ME, Paulo Cézar Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Vistos em correição.

Desentranhe os embargos à execução e documentos de ref. 17 e proceda 

a sua distribuição, em autos apensados ao presente feito.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46949 Nr: 1805-51.2014.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalvino Naves Rezende, David Naves Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy Naves Rezende, Valdecy Naves 

Rezende, Valdineia Naves Rezende, Darly Naves de Rezende, Dilson Jose 

de Rezende, Valdileia Naves de Rezende, Espólio de Benedita Ferreira de 

Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos em correição.

Analisando os autos, por serem as partes todos maiores, capazes e bem 

representados, bem como são estão em acordo com a partilha, nos termos 

do artigo 659 do CPC, converto o inventario judicial em arrolamento 

sumário, por estarem presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação.

Intimem-se a inventariante para apresentar o plano de partilha amigável, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 659 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 28 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46444 Nr: 1634-94.2014.811.0022
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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: Sandro Amorim de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Santos de Oliveira - 

OAB:14885

 Vistos em correição.

Intime-se o autor para apresentar Contrarrazões ao recurso interposto 

pela parte requerida, no prazo de 15 dias.

 Após, decorrido o prazo supra, nos termos do artigo 1.010, § 3°, do 

Código de Processo Civil, proceda-se com a remessa dos autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as devidas 

cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 28 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62209 Nr: 1440-89.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neidely Ferreira Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a exequente para que se manifeste quanto a impugnação à 

execução de ref. 15.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62390 Nr: 1530-97.2017.811.0022

 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: Anhanguera Educacional S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coordenadoria de Defesa do Consumidor – 

Procon de Pedra Preta/MT, Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Moreira Rezende - 

OAB:MT/21961, Daniela Cabette de Andrade - OAB:MT/9889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para que no prazo de 10 (dez) dias especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60912 Nr: 809-48.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Brito de Oliveira, MABdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre da Silva Noronha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que o trâmite processual do feito se 

encontra em ordem.

Tendo em vista que logrei êxito em encontrar novo endereço do executado 

pelo Sistema Infojud, expeça-se carta precatório com a finalidade de 

citação, nos termos expostos na decisão de ref. 04, no endereço: Rua 

Birigui 184, casa 2, Marajoara II, Município de Santo André-SP.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 27 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66914 Nr: 252-27.2018.811.0022

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLICYA DE OLIVEIRA 

THEODORO LIMA - OAB:19045/O

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a audiência designada não se realizou, redesigno 

audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de setembro de 2018, às 

17h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de 

acusação e de defesa.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o menor 

infrator e seu responsável, para comparecerem a audiência designada.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 27 de maio de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57489 Nr: 1760-76.2016.811.0022

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a audiência designada não se realizou, redesigno 

audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de agosto de 2018, às 

17h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de 

acusação e de defesa.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o menor 

infrator e seu responsável, para comparecerem a audiência designada, 

observando os endereços constantes na cota do Ministério Público de ref. 

83.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 27 de maio de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54608 Nr: 655-64.2016.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBdS, GBC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA - 

OAB:16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, interposta por GUSTHAVO 

BORGES CARVALHO, representado por sua genitora Suleny Borges da 

Silva, em face de RODSON SOARES CARVALHO, devidamente qualificado 

nos autos.

A parte exequente peticionou em ref. 20, informando o executado efetuou 

o pagamento do débito e requereu a extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Pois bem.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ante os serviços prestados pela advogada nomeada, Dr.ª Aline Brilhante 

Braga de Oliveira, arbitro 02 (duas) URH. Expeça a respectiva certidão.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52733 Nr: 1697-85.2015.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consorcio Nacional Honda LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daticleia Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar, proposta 

pela Administradora de Consorcio Nacional Honda LTDA, em face de 

Daticleia Oliveira dos Santos, devidamente qualificados nos autos.

O despacho proferido em ref. 18 determinou a intimação pessoal da parte 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos, 

sob pena de arquivamento do feito.

Em ref. 23 foi acostado aos autos o aviso de recebimento da carta de 

intimação, com diligência positiva de intimação da parte requerente.

Contudo, apesar de intimada a parte autora deixou decorrer o prazo sem 

manifestação, conforme se vê em certidão de ref. 24.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente abandonou a causa 

por mais de 30 (trinta) dias, sendo esta devidamente intimada, para se 

manifestar nos autos, o que não ocorreu.

É certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença.

Se o autor apesar de devidamente intimado, a realizar os atos e diligências 

que lhe competir, este deixar decorrer o prazo sem promover o 

determinado, os autos serão extintos sem julgamento do mérito, conforme 

o artigo 485, inciso III do Código do Processo Civil.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código Processo Civil.

Custas a cargo da parte autora.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53686 Nr: 362-94.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFdS, GdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 Vistos em correição.

Com o fito de resolver o presente litigio, REDESIGNO AUDIÊNCIA DE 

TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018, 

ÀS 16H30MIN, a ser realizada por este magistrado, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo diploma Processual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61820 Nr: 1255-51.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APAP, RPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução de Alimentos n.º 1255-51.2017.811.0022

CÓDIGO N.º 61820

EXEQUENTES: Rodrigo Pereira Martins

EXECUTADO: DANIEL MARTINS

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de execução de alimentos movida por Rodrigo Pereira Martins, 

representados por sua genitora ANA PAULA ALVES PEREIRA, em face de 

DANIEL MARITNS, todos devidamente qualificados nos autos.

O autor peticionou em ref. 14, informando que o executado quitou os 

alimentos pleiteados no presente feito, requerendo a extinção do 

processo.

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.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 794, inciso I, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. João Faustino 

Neto, nos presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 01 (um) 

URH, conforme item 18.1 da Tabela XI da Resolução 96/2007 OAB-MT, a 

ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidão.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 
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necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 28 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58273 Nr: 2144-39.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloisa Correa Damacena, Mara Joelma Batista Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mark Luiz Damaceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Elson Valeriano Junior - 

OAB:21257/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a representante da parte exequente para que no prazo de 05 

(cinco) dias informe nos autos se o executado cumpriu com o acordo 

entabulado.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61819 Nr: 1254-66.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Alves Pereira, RPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de execução de alimentos proposta por Rodrigo Pereira Martins, 

representado por sua genitora Ana Paula Alves Pereira, em desfavor de 

Daniel Martins, todos devidamente qualificados nos autos.

Em ref. 21, a representante do exequente informou que o executado 

efetuou o pagamento do débito.

O Ministério Público em ref. 25 pugnou pela extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Tendo em vista o pagamento do débito pelo executado, a presente ação 

deve ser extinta.

 Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em face do art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, em decorrência da satisfação da 

obrigação.

Ante os serviços prestados pela advogada dativa, arbitro seus honorários 

advocatícios em 01 (uma) URH, expeça-se a respectiva certidão.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, arquive-se.

Às providências.

Pedra Preta, 25 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62077 Nr: 1394-03.2017.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazaro Manoel Porfirio de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste quanto a impugnação à 

execução no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 25 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62772 Nr: 1702-39.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdSS, NSS-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de execução de alimentos proposta por Natalya Santos Sanches, 

representada por sua genitora Alair de Sousa Santos, em desfavor de 

Marcio Fernandes Sanches, todos devidamente qualificados nos autos.

Em ref. 10, a representante do exequente informou que o executado 

efetuou o pagamento do débito.

O Ministério Público em ref. 13 pugnou pela extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Tendo em vista o pagamento do débito pelo executado, a presente ação 

deve ser extinta.

 Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em face do art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, em decorrência da satisfação da 

obrigação.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, arquive-se.

Às providências.

Pedra Preta, 25 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63031 Nr: 1802-91.2017.811.0022

 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: Lenilson Augusto da Silva, Luciana Martins Borges da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Companhia de Seguro Gerais S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allinne Rizzie Coelho 

Oliveira Garcia - OAB:OAB/MT 20.011-A, Fabiane Gomes Pereira - 

OAB:19.459-E, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:15.013-A-MT

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para que no prazo de 10 (dez) dias especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62470 Nr: 1574-19.2017.811.0022

 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: RMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante a inércia do advogado da parte autora, intime-a pessoalmente para 

que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste no interesse do feito sob 

pena de extinção e arquivamento dos autos.

Caso manifeste seu desinteresse no feito, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público e em seguida conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62663 Nr: 1656-50.2017.811.0022

 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: Laudimara Cristina Belondi, Jaine Carlos Martins 

Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV INCORPORAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para que no prazo de 10 (dez) dias especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67105 Nr: 349-27.2018.811.0022

 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: BGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 DELIBERAÇÕES

Vistos em correição. Primeiramente, verifico a desnecessidade da 

entrevista pessoal da curatelanda, haja vista, sua situação médica. 

Nomeio como curadora especial da interditada a Dra. Daniele Luzini dos 

Reis. Vistas sucessivas as partes para apresentarem quesitos no prazo 

de 05 (cinco) dias. Cumpra-se decisão de ref:4 procedendo a realização 

de perícia judicial. Após, vistas as partes para se manifestarem no prazo 

de 10 (dez) dias. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62809 Nr: 1720-60.2017.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessica Daiane Machado dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 vistos em correição.

Intime-se a parte autora para apresentar impugnação à contestação de 

ref. 17, no prazo legal.

Inclua a secretaria o advogado da parte requerida no sistema apolo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 14 de maio 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62234 Nr: 1451-21.2017.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A M DOS SANTOS-ANTENAS 

PARABOLICAS-ME, Altamir Medrado dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT/12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o decurso do tempo pretendido no pedido de suspensão 

pelo autor em ref. 16, intime-o para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

manifeste nos autos alegando o que entender de direito, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63024 Nr: 1801-09.2017.811.0022

 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: José Sinézio de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Vistos em correição.

 Intime-se a parte autora para apresentar impugnação à contestação de 

Ref: 17, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61060 Nr: 885-72.2017.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hilda Pereira dos Santos Inácio
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045, Washington Faria Siqueira - OAB:MT/18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de ref. nº 28.

Tendo em vista que logrei êxito em encontrar novo endereço da requerida 

em pesquisa ao sistema INFOJUD, determino o cumprimento do mandado 

de busca e apreensão e citação, no endereço sito à Rua Marechal 

Rondon, nº 1288, Centro, Pedra Preta/MT.

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.: 61823 Nr: 1258-06.2017.811.0022

 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: EAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QSdS, JSdS, JSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Tendo em vista a extinção do poder familiar do requerido em vista da 

maioridade da requerida Josiely Silva de Souza, prevista no artigo 1635 do 

Código Civil, a qual enseja fundamento ao pedido de exoneração de 

alimentos pretendida pelo autor nos presentes autos, forte no artigo 370 

do CPC, determino intimação da requerida Josiely Silva de Souza para que, 

no prazo de 15 (quize) dias, junte aos autos comprovação de matrícula em 

instituição regular de ensino a fim de manter a pensão alimentícia 

determinada em sentença que homologou o acordo nos autos de ação de 

alimentos de código 101614.

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.: 51911 Nr: 1430-16.2015.811.0022

 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: Cesar Yuri dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do Munícipio 

de Pedra Preta - OAB:

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido do autor em cota de ref. 67.

Redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de agosto de 

2018 às 15h30min.

Cumpram-se as demais determinações da decisão de ref. 34.

Intimem-se as partes para comparecerem à audiência acompanhada de 

seus testemunhas.

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.: 58644 Nr: 2328-92.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Alves Rodrigues, Adilson Sprocati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:MT/18.603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:MT/16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 Vistos em correição.

É de conhecimento comezinho que o embargo à execução deve ser 

autuado em apartado, devendo este ser instruído com cópias das peças 

processuais relevantes, nos termos do artigo 914, §1º, do CPC.

Desta feita, determino o desentranhamento do embargo à execução e 

todos os seus documentos e que se proceda a sua distribuição, devendo 

ser apensado ao presente feito.

Após, intime-se a parta exequente para se manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT-MT, 22 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62645 Nr: 1644-36.2017.811.0022

 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: Reginaldo Manoel Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO BARBOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por REGINALDO MANOEL 

COSTA em desfavor de JAIRO RIBEIRO, devidamente qualificado nos 

autos.

 Em audiência de conciliação de ref. 23, as partes entabularam acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO 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. 23 dos autos do 

processo.

Custas processuais a cargo do requerido.

Os honorários advocatícios, conforme pactuado entre as partes.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60581 Nr: 633-69.2017.811.0022

 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: Aline Burati Gabriel, AHGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO BARBOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, ratificando tutela de urgência concedida, 

para CONDENAR o Município de Pedra a obrigação de fazer, consistente 

em efetivar a matrícula do requerente em Creche da rede pública.Sem 
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custas e honorários advocatícios.Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o 

feito.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 21 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60391 Nr: 519-33.2017.811.0022

 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 Mercedes-Benz do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V J M Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o requerente para que efetue o pagamento de complementação 

de diligência do Oficial de Justiça conforme fls.28, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61495 Nr: 1064-06.2017.811.0022

 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: Vanessa de Oliveira Rodrigues, HdOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, e MANTENDO A TUTELA DE URGÊNCIA, 

determinando a obrigação de fazer ao requerido Município de Pedra 

Preta-MT, a entregar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e através do 

SUS, a substância láctea NAN CONFOR 3 800mg, 04 latas/mês, conforme 

prescrição médica, à requerente Helena de Oliveira Ribeiro, pelo período 

que perdurar o tratamento, ainda que seja feita a contratação de 

fornecedor particular e sem licitação, comprovando mensalmente a 

entrega do medicamento, sob pena de bloqueio de valores.Sem custas e 

sem honorários advocatícios face à gratuidade. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o 

feito.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 21 

de maio de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61496 Nr: 1065-88.2017.811.0022

 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: Vanessa de Oliveira Rodrigues, HdOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, e MANTENDO A TUTELA DE URGÊNCIA, 

determinando a obrigação de fazer ao requerido Município de Pedra 

Preta-MT, a entregar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e através do 

SUS, a substância láctea NAN SOY 800mg, 04 latas/mês, conforme 

prescrição médica, à requerente Heloisa de Oliveira Ribeiro, pelo período 

que perdurar o tratamento, ainda que seja feita a contratação de 

fornecedor particular e sem licitação, comprovando mensalmente a 

entrega do medicamento, sob pena de bloqueio de valores.Sem custas e 

sem honorários advocatícios face à gratuidade. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o 

feito.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 21 

de maio de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56032 Nr: 1159-70.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Silva dos Santos Galvão, MHSdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Oliveira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA - 

OAB:16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pleito de ref. 41.

Determino a remessa dos presentes autos à Contadoria Judicial para a 

atualização do débito.

Após, responda a secretaria ao ofício do SCPC de ref. 45 para a 

atualização do valor do débito.

Expeça-se novo mandado de prisão, no mesmo endereço e também no 

endereço sito à Rua Goiás, nº 175, Centro de Pedra Preta/MT devendo o 

executado ficar isolado dos detentos condenados e de alta 

periculosidade, considerando o caráter excepcional da medida coercitiva 

ora determinada.

O prazo da prisão civil será de até 03 (três) meses (art. 528, §3º, do 

Código de Processo Civil), considerando que o cumprimento da prisão civil 

não lhe retira a obrigação de pagar a pensão alimentícia.

Com o pagamento do débito e das prestações que vierem a vencer ou 

decorrido o prazo da prisão, expeça-se incontinenti alvará de soltura e 

oficiem-se os órgãos de proteção ao crédito para que retire o nome do 

executado do rol de devedores.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

Pedra Preta-MT, 21 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59785 Nr: 266-45.2017.811.0022

 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: Chanelly dos Santos Nascimento Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO BARBOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência 

ajuizada por SOPHIA NASCIMENTO GONÇALVES, representado por sua 

genitora Chanelly dos Santos Gonçalves, em face do MUNICÍPIO DE PEDRA 

PRETA-MT, todos devidamente qualificados nos autos.

Em petição acostada em ref. 21, o autor declarou que desiste do 

prosseguimento do processo, requerendo a extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 21.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 
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anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65688 Nr: 2896-74.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gorete da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Verifico que a hipótese dos autos embasa-se na previsão contida no 

artigo 357, inciso V do Código de Processo Civil, dada a impossibilidade de 

conciliação entre as partes fls.85-95. Impõe-se reconhecer que se 

encontram presentes as condições da ação e a regularidade processual, 

de modo que dou o feito por saneado.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de agosto de 

2018, às 15h00min, devendo as partes ser intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, 

acompanhadas de suas testemunhas previamente arroladas, ambos 

requerente e requerido, terá o prazo de até 10 (dez) dias antes da data 

designada para audiência, para arrolar suas testemunhas, as quais 

deverão comparecer independente de intimação, ou, caso pretendam, que 

formulem requerimento neste sentido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61080 Nr: 891-79.2017.811.0022

 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: Rachel Liebe Serafim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Pedra 

Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO BARBOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, e MANTENDO A TUTELA DE URGÊNCIA, 

determinando a obrigação de fazer aos requeridos Estado de Mato Grosso 

e Município de Pedra Preta-MT, solidariamente, a fornecerem no prazo de 

05 (cinco) dias, os procedimentos de Ressonância Nuclear Magnética da 

Coluna Lombar; Densitometria óssea da Coluna Lombar; Densitometria 

óssea do Fêmur, conforme prescrição médica, à requerente Rachel Liebe 

Serafim, sob pena de bloqueio de valores.Sem custas e sem honorários 

advocatícios face à gratuidade. Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Ciência 

ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 21 de maio de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60748 Nr: 730-69.2017.811.0022

 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: Simone Rodrigues Mendes, MMQ, JMQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, ratificando tutela de urgência concedida, 

para CONDENAR o Município de Pedra a obrigação de fazer, consistente 

em efetivar a matrícula do requerente em Creche da rede pública mais 

próxima a sua residência, em meio período.Sem custas e honorários 

advocatícios.Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 21 de maio de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58565 Nr: 2288-13.2016.811.0022

 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: Manoel Ferreira Vilas Boas Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Municipio de Pedra 

Preta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Procurador(a) Geral do Município de Pedra 

Preta/MT - OAB:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, e MANTENDO A TUTELA DE URGÊNCIA, 

determinando que os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de 

Pedra Preta-MT, forneçam os medicamentos DEPAKOTE 500mg, SENES 

5mg e QUEROPAX 25mg, ao requerente Manoel Ferreira Vilas Boas 

Sobrinho, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de 

bloqueio de valores. Ademais, tendo em vista o pedido do autor de ref:35, 

intime-se o causídico para que no prazo de 15 (quinze) dias junte aos 

autos procuração outorgada pelo requerente, bem como orçamento 

pormenorizado acerca dos valores dos medicamentos pleiteados.Sem 

custas e sem honorários advocatícios face à gratuidade. Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, 

arquivando-se o feito.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 21 de maio de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61219 Nr: 957-59.2017.811.0022

 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: Edinaldo Francisco de Souza, CdJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO BARBOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, ratificando tutela de urgência concedida, 

para CONDENAR o Município de Pedra a obrigação de fazer, consistente 

em efetivar a matrícula do requerente em Creche da rede pública mais 

próxima a sua residência, em meio período.Sem custas e honorários 

advocatícios.Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 21 de maio de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54829 Nr: 719-74.2016.811.0022

 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: Belmira Gil Leiras

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENI MARLOVA FORGIARINI - 

OAB:16610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo requerente Belmira 

Gil Leiras, visando suprir omissão da sentença proferida em ref:36.

Alega, em apertada síntese, que na r. sentença houve omissão em não 

fixar prazo para implantação do benefício.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

Verifico a tempestividade da interposição do recurso razão pela qual, 

RECEBO o presente.

Razão assiste à requerente quanto à omissão alegada, devendo ser 

ACOLHIDO o recurso.

Verifica-se que houve omissão na r. sentença acerca da ausência de 

fixação de prazo para implantação do benefício.

Ante o exposto, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de 

Processo Civil, RECEBO os embargos de declaração em sua totalidade, 

ACOLHENDO-OS, para retificar a sentença de ref:36, suprimindo, desta 

forma, as omissões existentes, passando a parte com a omissão ter o 

seguinte teor:

“Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, julgo 

procedente o pedido da autora e condeno o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS a conceder a aposentadoria híbrida por idade na condição de 

segurado especial a Belmira Gil Leiras, na base de um salário mínimo 

mensal, inclusive 13º salário, devido a partir da data da entrada do 

requerimento administrativo, conforme artigo 49, inciso II, da Lei nº 

8.213/91, qual seja, 14 de março de 2016, conforme fls.25, no prazo de 30 

(trinta dias), sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Mantenho as demais determinações exaradas na sentença de ref:36, 

devendo a mesma ser cumprida.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Pedra Preta-MT, 21 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62627 Nr: 1630-52.2017.811.0022

 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: Márcia Valéria Fortunado Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Indefiro o pedido de ref:61.

Intime-se a parte autora para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias acerca da aquisição dos medicamentos pleiteados, bem como, para 

requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64195 Nr: 2293-98.2017.811.0022

 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: Aparecida Barbosa Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARQUES ANTONIO DA SILVA - 

OAB:18565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Verifico que a hipótese dos autos embasa-se na previsão contida no 

artigo 357, inciso V do Código de Processo Civil, dada a impossibilidade de 

conciliação entre as partes fls.31-35. Impõe-se reconhecer que se 

encontram presentes as condições da ação e a regularidade processual, 

de modo que dou o feito por saneado.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de agosto de 

2018, às 14h00min, devendo as partes ser intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, 

acompanhadas de suas testemunhas previamente arroladas, ambos 

requerente e requerido, terá o prazo de até 10 (dez) dias antes da data 

designada para audiência, para arrolar suas testemunhas, as quais 

deverão comparecer independente de intimação, ou, caso pretendam, que 

formulem requerimento neste sentido.

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.: 48035 Nr: 2235-03.2014.811.0022

 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: Monica Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedente em todos os seus termos a presente 

ação, extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com julgamento de mérito, ante a falta de preenchimento 

dos requisitos contidos nos artigos 42, 59 e 60, todos da Lei nº 8.213/91, 

para a concessão do benefício de auxílio-doença e a conversão em 

aposentadoria por invalidez, pleiteado pela requerente Monica Gomes de 

Oliveira.Sem custas face à gratuidade judiciária.Após, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.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.: 61081 Nr: 892-64.2017.811.0022

 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: Bianca Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO BARBOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, e MANTENDO A TUTELA DE URGÊNCIA, 

determinando que o requerido Município de Pedra Preta-MT, forneça os 

medicamentos Rivotril G, Venlaxin e Donapen 50 e realização de consultas 

com um psicólogo, a requerente Bianca Rodrigues de Souza, 

imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de 

valores em conta. Sem custas e sem honorários advocatícios face à 

gratuidade. Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 18 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59923 Nr: 327-03.2017.811.0022

 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
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 PARTE AUTORA: Maria Carmelita da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, e MANTENDO A TUTELA DE URGÊNCIA, 

determinando que o requerido Município de Pedra Preta-MT, forneça os 

insumos sendo ON CALL PLUS TIRAS C/50UM, SERINGA DE INSULINA e 

FIBRINASE C/ CLORANFENICOL, a requerente Maria Carmelita da Silva, 

imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de 

valores em conta. Sem custas e sem honorários advocatícios face à 

gratuidade. Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 18 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59713 Nr: 227-48.2017.811.0022

 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: Ronaldo Rozendo Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, determinando que o requerido Município de 

Pedra Preta, forneça imediatamente, os medicamentos Pristiq 100mg com 

28 comprimidos; Bup 150 mg com 30 comprimidos; Donaren 100 mg com 

30 comprimidos; Axonium 5 mg com 30 comprimidos, ao requerente 

Ronaldo Rozenda Filho, conforme prescrição médica anexa aos autos, 

sob pena de bloqueio de valores. Sem custas e sem honorários 

advocatícios face à gratuidade.Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Ciência 

ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 18 de maio de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60580 Nr: 632-84.2017.811.0022

 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: Roque Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, determinando que o requerido Município de 

Pedra Preta, forneça no prazo de 30 (trinta) dias, os medicamentos Spiriva 

2,5mcg com 4ml e 2 caixas de Bamifix 300mg, ao requerente Roque 

Pereira da Silva, conforme prescrição médica anexa aos autos, sob pena 

de bloqueio de valores.Sem custas e sem honorários advocatícios face à 

gratuidade.Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 18 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67942 Nr: 663-70.2018.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JhonyferWuesley Reis Batulevich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar, proposta 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de 

JHONYFER WUESLEY REIS BATULEVICH, devidamente qualificado nos 

autos.

O requerente alega, em síntese, que firmou com o requerido um 

financiamento no valor de R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais) sobre 

o contrato de alienação fiduciária, sendo-lhe oferecido o veículo, descrito 

na exordial, tornando-se depositário do bem.

Informa, ainda que o requerido não cumpriu com suas obrigações e está 

inadimplente com o pagamento desde a data de 13 de outubro de 2017, 

incorrendo em mora desde então, razão pela qual requer a busca e 

apreensão do veículo acima mencionado.

A inicial veio instruída com documentos.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar com base 

no Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.

Analisando a exordial, é possível aferir que o autor requer a busca e 

apreensão liminar do bem nela descrito. Pretende ainda, seja o demandado 

citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar o valor integral da 

dívida, devidamente acrescida das custas e honorários advocatícios e, no 

prazo de 15 (Quinze) dias, oferecer sua defesa.

Com efeito, não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão liminar 

deve ser deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos 

necessários para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Decrete Lei 

nº 911/69, modificado pela Lei nº 10.931/2004.

Observo que o requerente enviou notificação extrajudicial ao requerido e 

efetuou o protesto, constituindo em mora o devedor.

Provada a mora e estando presentes os requisitos cautelares bem como 

os do art. 3º do Decreto Lei 911/69, DEFIRO, pois, liminarmente, o pedido 

de busca e apreensão do bem descrito na inicial, devendo o requerido 

entregar os documentos do veículo, razão pela qual determino a 

expedição de mandado de busca e apreensão.

Cumprir o mandado de busca e apreensão no endereço Rua João Furtado, 

nº 32, São Pedro Apostolo, Pedra Preta-MT.

Deposite-se o bem em mãos do representante legal nomeado pela parte 

requerente com o compromisso do encargo de fiel depositário, sendo a 

retirada do veículo desta Comarca, sob a responsabilidade legal do fiel 

depositário.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para o pagamento da dívida 

no prazo de 05 (cinco) dias, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do 

art. 3º do DL 911/69 dada pela Lei 10.931/04, e/ou querendo, apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Defiro os benefícios do art. 212 § 2º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118497 Nr: 627-78.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE LOPES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431B-MT

 INTIMAR a parte autora acerca da sentença de ref. 34.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 104982 Nr: 165-58.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Maria de Arruda Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange Maria de Arruda 

Maciel - OAB:13234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro o pedido de ref. 59, pelos mesmos motivos já expostos na decisão 

de ref. 46, uma vez que não restaram demonstrados fatos supervenientes 

ou provas novas que justifiquem alteração da decisão anteriormente 

proferida, bem como, conforme se observa da ref. 48, o ofício 

requisitando o pagamento já fora expedido.

 Dessa forma, intime-se o executado para comprovar o pagamento, no 

prazo de 15 dias.

Efetuado o pagamento, expeça-se o respectivo alvará na forma 

requisitada.

Cumpridas todas as determinações e nada mais sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130481 Nr: 4603-93.2016.811.0028

 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: Romana Marques de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes acerca da audiência de Instrução e Julgamento para o 

dia 24 de Outubro de 2018, às 16h00min, conforme despacho de ref. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150697 Nr: 531-92.2018.811.0028

 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: Beisa Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora acerca do inteiro teor da decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 135519 Nr: 2175-07.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gealis Lopes de Jesus, David Kesley Vieira 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Henrique Fagundes 

Magalhães - OAB:17567/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso -Pocone - OAB:

 Intimar os advogados da parte requeridas para tomar ciencia dos termos 

da sentença de ref. 114.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152096 Nr: 1090-49.2018.811.0028

 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: LINDOLFO FARIA 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 a parte autora acerca do inteiro teor da decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 56910 Nr: 784-61.2010.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista a juntada de ref. 61, bem como houve concordância pelo 

exequente com os cálculos apresentados pelo executado, hei por bem 

homologá-los.

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, a Procuradoria Federal, a qual deverá efetuar o 

pagamento no prazo de 02 (dois) meses, a contar da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014617-97.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DOMINGOS DOS SANTOS (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 2 de julho de 2018 as 15:10h.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018619-13.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERIANO LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018619-13.2016.8.11.0028; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SEVERIANO LOURENCO DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por SEVERIANO 

LOURENÇO DA SILVA em face do BANCO ITAUCARD S/A. Sustenta a 

requerente que foi surpreendida ao tomar conhecimento da existência de 

uma dívida no importe de R$ 340,00, datada de 31/05/2013, a qual alega 

desconhecer. No entanto, a parte requerida, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de prova robustas que 

indicam a existência e a validade do negócio jurídico. Comprova que há 

contrato firmado entre as partes, decorrente da contratação do cartão de 

crédito ITAUCARD MASTERCARD NACIONAL, desde 30/10/2009. Junta 

comprovante de entrega do cartão de crédito (ID n. 11643943) no 

endereço do reclamante, este o qual coincide com o comprovante de 

endereço juntado na inicial. Devidamente intimado, não impugnou as 

informações trazidas, deixando transcorrer o prazo (ID n. 12231528). 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de ato ilícito, pois restou 

demonstrado a regularidade do contrato. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial. Por consequência 

extingue-se o feito com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Guilherme Audax Cezar Fortes 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: 8011895-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA MARIA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011895-90.2016.8.11.0028. REQUERENTE: PAULINA MARIA DA CUNHA 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos em sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide, nos termos 

do art. 330, I e II, do CPC e o processo encontra-se devidamente instruído 

para julgamento. A demanda deve ser extinta no estado em que se 

encontra. Trata-se de ação indenizatória proposta por PAULINA MARIA 

DA CUNHA em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A . Analisando os autos, vislumbro que a situação fática 

abordada é idêntica aquela já narrada e discutida nos autos de n.º 

8010083-13.2016.811.0028, referente a suspensão de energia em Maio de 

2014, a qual já foi decidida e transitou em julgado. Desta forma, entendo 

que se operou o instituto da Coisa Julgada, pois a ação condenatória 

transitou em julgado: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:V - 

reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada; Portanto, de acordo com as regras consagradas nos §§ 1º, 2º e 

3º do artigo 337 do Novo Código de Processo Civil, restará visualizada a 

coisa julgada quando for reproduzida a ação anteriormente ajuizada, 

sendo idênticas as ações quando possuírem as mesmas partes, a mesma 

causa de pedir e o mesmo pedido,sendo caracterizada coisa julgada 

quando houver sentença transitada em julgado naquela ação distribuída 

anteriormente: 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. Desta forma, a extinção do presente processo é 

medida de rigor. DISPOSITIVO Ante ao exposto, opino pela EXTINÇÃO do 

processo, sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso V do Novo Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 033/2018-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 e na forma da lei, etc.

 CONSIDERANDO o expediente n. 0048829-05.2018.811.0000, 

OF.OAB-MT/GP N. 201/2018 – Pedido de Suspensão dos prazos 

processuais - , o qual autoriza os Juízes Diretores do Foro, diante da 

situação concreta de cada Comarca, adotarem medidas necessárias a 

preservação dos direitos dos usuários do Sistema de Justiça;

CONSIDERANDO o Oficio 13/2018 – Pres. da 27ª Subseção Vila Rica, 

solicitando a suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões 

na Comarca de Porto Alegre do Norte, nos dia 29 e 30 de Maio de 2018, 

em virtude do total desabastecimento dos postos de combustíveis de Porto 

Alegre do Norte e cidades que compõem a comarca;

CONSIDERANDO que ainda persiste nesta Comarca os efeitos da greve 

dos caminhoneiros, especialmente a falta de combustível nas cidades 

Canabrava do Norte, São José do Xingú, Confresa e Porto Alegre do 

Norte.

 R E S O L V E:

 Art. I - SUSPENDER os prazos processuais nos dias 29 e 30/05/2018, 

prorrogando-os para o primeiro dia útil subsequente.

Art. II - SUSPENDER as audiências e sessões que seriam realizadas nos 

dias 29 e 30/05/2018.

Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Publique-se, remetendo cópia à Presidência do TJMT e Corregedoria Geral 

da Justiça.

 Porto Alegre do Norte, 29 de maio de 2018.

Daniel de Sousa Campos

Juiz Substituto e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000122-06.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA OAB - MS15630 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE PINTO DO NASCIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000122-06.2018.8.11.0059. 

AUTOR: CLAUDIA REGINA DE SOUSA RÉU: VALDIRENE PINTO DO 

NASCIMENTO Considerando o recolhimento das custas iniciais, recebo a 

petição inicial. Nos termos do art. 334, do NCPC, cite-se a requerida e 

intime-se a requerente para a audiência de conciliação no dia 11 de julho 
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de 2018, às 13h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

consignando que o prazo de 15 dias para apresentação de contestação 

iniciará a partir da data da referida audiência (art. 335, I, do NCPC). Cite-se 

a demandada e intime-se o representante legal do autor para que 

compareçam à solenidade, acompanhados de seus respectivos 

advogados. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46581 Nr: 2383-34.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Zacarias Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação de previdenciária em que a parte autora pleiteia o 

recebimento do benefício de aposentadoria rural por invalidez em face do 

INSS, ambos qualificados nos autos.

 Contestação apresentada às fls.56/73.

Designada perícia médica, o autor não compareceu (fl.88).

Determinada a intimação pessoal do requerente para dar prosseguimento 

ao feito (fl.91), foi certificado pelo Gestor Judiciário que o endereço do 

autor nos autos está incompleto, razão pela qual, expediu-se edital de 

intimação (fl.92).

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista o acima relatado, denota-se a inércia da parte autora, 

JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Com base no princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, 

do CPC). Esses valores só poderão ser cobrados se houver comprovação 

da modificação no estado econômico do vencido no prazo de até cinco 

anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 

98, §3º, do NCPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20708 Nr: 1310-95.2011.811.0059

 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: Ailton Rodrigues Galvão - Nativa Auto Peças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zihuatanejo do Brasil - Açucar e Álcool S.A - 

Destilaria Gameleira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Marcio Rissi Macedo - 

OAB:22.703 - GO, Jose Antonio Domingues da Silva - OAB:29.380 - 

GO, Lucio Flavio Siqueira de Paiva - OAB:20.517 - GO, Luis Antonio 

Siqueira de Paiva - OAB:27.579 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Altere-se o tipo de ação para ação de execução.

Outrossim, considerando que o executado não possui até o presente 

momento bens passíveis de penhora, como também considerando a 

inércia da parte exequente, SUSPENDO o processo nos termos do artigo 

921, inciso III, do NCPC.

A suspensão da execução ocorrerá pelo prazo de 1 (um) ano, durante o 

qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, arquivem-se 

provisioriamente os autos.

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Decorrido o prazo estabelecido sem manifestação do exequente, começa 

a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14799 Nr: 1266-47.2009.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VRdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdSV", EMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia Santos de Queiróz - 

Defensora Pública - OAB:100187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de guarda de menor, proposta por Vanilda Rosa de 

Jesus em face de José Carlos da Silva e de Elizabeth Maria da Conceição, 

todos qualificadas nos autos.

 Às fls. 25/26 foi deferida a liminar pleiteada.

 Os requeridos foram citados por edital, conforme fl.51.

À fl.77, consta manifestação ministerial pugnando pela extinção do feito, 

ate a perda superveniente do objeto, haja vista que o outrora menor 

completou a maioridade civil.

 É o relatório.

 Fundamento e decido.

Considerando o relatado, é de rigor a extinção do feito, pois o ato almejado 

neste feito não mais persiste, pois, Elias Conceição Silva já atingiu a 

maioridade civil, acarretando a perda superveniente do objeto em questão.

Ante o exposto, com base na motivação supra, e em consonância com o 

parecer ministerial JULGO extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do NCPC.

Sem custas e honorários.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97913 Nr: 1445-63.2018.811.0059

 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 Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neomarciel Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro.

 Assim sendo, determino a suspenção do feito por 30 (trinta dias).

Transcorrido o prazo supra, independentemente de nova conclusão, 

intime-se a parte autora para se manifestar nos autos.

Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46555 Nr: 2358-21.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Leste de Mato Grosso 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Iazaldy Nardon Ferreira Barroso, José 

Alberto de Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.876-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:8.977/A

 SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ARAGUAIA, em 

face de PABLO IAZALDY NARDON e JOSÉ ALBERTO DE ARAGÃO, todos 

qualificados.
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 Às fls. 44/45, foi proferida decisão determinando a citação dos 

executados para, em três dias, pagar a dívida.

 Em seguida, a exequente anexou aos autos termo de acordo extrajudicial 

firmando com os executados, por conseguinte, pugnou pela homologação 

da transação (fls. 58/63).

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o relatado, homologo por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes e, em 

consequência, julgo extinto o processo na forma do art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários nos termos do acordo.

Após, com o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as cautelas 

legais.

 P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96934 Nr: 878-32.2018.811.0059

 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: BCADS, EMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLdCdSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 INTIMAÇÃO da parte autora por meio de seu advogado, para no prazo 

legal, apresentar impugnação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-46.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO PEREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MARCELO ALEXANDRE 97029220978 (REQUERIDO)

MARCELO ALEXANDRE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora por meio de seu advogado, para no 

prazo legal, apresentar impugnação à contestação.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21195 Nr: 660-78.2011.811.0049

 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: MNRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia M.ª F. de Freitas - 

OAB:9.482-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de INTIMAR A PARTE AUTORA, para que, 

compareça ao Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, secretaria 

da 2ª vara, para retirar a 2ª via da Certidão de Nascimento.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95488 Nr: 12369-70.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvani Barros da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B

 Nos termos da legislação vigente e das normas da CNGC-MT, INTIMO a 

defesa do réu GILVANI BARROS DA SILVA, representado por sua 

advogada, Dra. Maria Lúcia Viana Sales - OAB/MT nº 5913-B para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as alegações finais defensivas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 99354 Nr: 2231-10.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Neto Flores Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Ferreira - OAB:GO22337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliel Ferreira Lobo - 

OAB:22337/GO

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Considerando que a presente missiva não veio instruída com os 

documentos necessários para que seja dada fiel cumprimento ao ato.

Assim, oficie-se ao Juízo Deprecante para que no prazo de 30 (trinta) dias 

promova a juntada dos documentos necessários (decisão de recebimento 

de denúncia, termos de declarações prestadas perante à autoridade 

policial, bem como demais peças informativas constantes do inquérito 

policial).

Assinalo que decorrido sem manifestação o prazo supra, a deprecada 

será devolvida independente sem cumprimento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 102131 Nr: 3701-76.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Araujo Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORRAN DE SOUZA SANTOS - 

OAB:22422/O

 Nestes autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de 

MARCELO ARAÚJO BEZERRA, já qualificado na peça acusatória, 

imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 147, caput, do Código 

Penal e artigo 15, caput, da Lei nº. 10826/03, na forma da Lei nº. 

11.340/06.

Não se apresenta nenhuma causa para rejeição liminar desta ação penal 

e, por isso, com fundamento no artigo 396 do Código de Processo Penal, 

RECEBO A DENÚNCIA OFERTADA.

Citem-se os acusados para oferecimento de resposta à acusação por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na mesma oportunidade, havendo 

notícias nos autos de que o acusado encontra-se assistido pela 

Defensoria Pública, remeta-se os autos ao Defensor Público, para que 

proceda com as razões defensivas. REMESSA ESSA QUE APENAS NÃO 

PODERÁ OCORRER NA REMOTA HIPÓTESE DE, NO MOMENTO DA 

CITAÇÃO, O ACUSADO INFORMAR QUE JÁ POSSUE ADVOGADO 

CONSTITUÍDO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96898 Nr: 859-26.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alife Rodrigues Pereira Carvalho, Thiago Neri 

Pereira da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: guilherme ribeiro rigon - 

OAB:, Nivaldo Pereira da Silva - OAB:17795/MT

 Aqui se tem ação penal em que foi atribuída a THIAGO NERI PEREIRA DA 

SILVA e ALEF RODRIGUES CARVALHO, já qualificados na peça 

acusatória, imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 155, §1º e 

§4º, inciso IV, em continuidade delitiva (por duas vezes), combinado com 

artigo 71, ambos do Código Penal.

Realizada audiência de instrução 09/05/2018, constatou-se a ausência 

das testemunhas Francineto Pereira da Silva, Derivan Castro de Abreu e 

Bruno Barros da Silva, bem como a testemunha Tony Alves, policial civil, 

foi arrolada erroneamente,. Na oportunidade, o Ministério Público pugnou 

pela condução coercitiva das testemunhas indigitadas e, requereu, ainda, 

diante do arrolamento equivocado do policial civil, requereu a sua 

substituição pelos investigadores Rosimeri M. Menegat e Josué Martins, 

conforme se constata do termo de audiência contido na referência 46.

Em razão disso, determino:

1- Designo audiência em continuação para o dia 13 de agosto de 2018, às 

13h30, horário oficial de Cuiabá – MT.

2- Expeça-se mandado de condução coercitiva à testemunha, 

FRANCINETO PEREIRA DA SILVA, DERIVAN CASTRE DE ABREU e BRUNO 

BARROS DA SILVA, em atendimento o pleito ministerial;

3- Requisite-se a presença dos policiais civis, ROSIMERI M. MENEGAT e 

JOSUÉ MARTINS, arrolados pelo Ministério Público para serem ouvidos 

como testemunha de acusação.

4- Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público e a 

Defensoria Pública;

5- Requisite-se, à Cadeia Pública desta urbe, a escolta do acusado para 

comparecimento à solenidade.

Cumpra-se.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000014-06.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GONCALVES RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SARAIVA E SICILIANO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000014-06.2018.8.11.0017. REQUERENTE: MARCELO GONCALVES RIOS 

REQUERIDO: SARAIVA E SICILIANO S/A Vistos. Ante a petição de ID nº 

13327880, manifeste-se a parte Requerente no prazo de 5 (cinco) dias. 

Às providências, voltando-me oportunamente conclusos para sentença de 

extinção. Cumpra-se. São Félix do Araguaia/MT, 28 de Maio de 2018. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-73.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDIGAR MENDES FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010131-73.2014.8.11.0017. REQUERENTE: JOSE EDIGAR MENDES 

FREITAS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebo a 

inicial eis que presente os requisitos. Considerando que a demanda foi 

ajuizada no ano de 2014 e somente recebeu despacho inicial no ano de 

2016, dando como "incompatível com as atividades correicionais", estando 

o feito paralisado desde então, postergo a análise do pleito inicial e 

determino a intimação do advogado do promovente, para que no prazo de 

cinco dias, manifeste-se no feito, requerendo o que de direito. Às 

providências. São Félix do Araguaia/MT, 28 de Maio de 2018. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza Substituta

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 33459 Nr: 2181-57.2011.811.0017

 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: Maria Neusina Braga Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Latufe Carnevale 

Tufaile - OAB:260590/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR a parte autora, na pessoa da 

Advogada DANIELA CAETANO DE BRITO, OAB/MT n° 9880, da decisão 

judicial retro que DEFERIU o pedido de desarquivamento do feito para 

extração de cópias, pelo prazo legal de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 32709 Nr: 1386-51.2011.811.0017

 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: Valmo Rodrigues Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Departamento de Tributos 

Fiscalização e Arrecadação, Secretario de Administração Planejamento e 

Fazenda, Município de São Félix do Araguaia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Guimarães dos Reis - 

OAB:OAB/GO 48952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR a parte autora, na pessoa de 

sua advogada constituída, da decisão judicial retro que DEFERIU o pedido 

de desarquivamento do feito para extração de cópias, no prazo de 05 ( 

cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 9530 Nr: 426-08.2005.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosemir Ferreira de Souza, Elber José Duarte 

Portugal, Valdivino Franco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legisção vigente, e em atenção à decisão de fl. 94, 

IMPULSIONO o feito à matéria de imprensa para INTIMAR o Exequente para 

manifestar-se e/ou requerer o que entender de direito, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31915 Nr: 520-43.2011.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleyton Pereira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando a manifestação Ministerial de fls. 138/140, DESIGNO 

audiência de instrução para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 16h30min. 
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(Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar 

as intimações que se fizerem necessárias.

Expeça-se missiva para oitiva das testemunhas ali informadas que não 

residem nesta Comarca.

No que tange ao noticiado às fls. 141/144, sobre a internação do acusado 

na Associação Comunitária Lapidando Tesouros, ante a dependência 

química do mesmo, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41508 Nr: 1984-97.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel José Oliveira Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:24310/A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia para o fim de:1)- Nos 

termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIAR o 

acusado MIGUEL JOSÉ OLIVEIRA FERNANDES, brasileiro, convivente, 

pedreiro, natural de São Félix do Araguaia/MT, nascido aos 11/10/1977, 

como incurso nas penas do artigo 121, caput, c.c art. 14, II, ambos do 

Código Penal, determinando que seja ele submetido a julgamento pelo 

Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca; 2)- JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado Miguel José Oliveira Fernandes, pela prescrição 

da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 109, VI, c/c artigo 107, 

IV, do Código Penal, em relação ao delito do artigo 21 da Lei de 

Contravenções Penais.Considerando que o acusado fora colocado em 

liberdade, por força de decisão deste juízo e, que após não exsurgiram 

quaisquer das hipóteses que recomendassem sua prisão cautelar, deixo 

de decretar sua prisão (art. 413, § 3º do CPP).Intime-se o réu da 

pronúncia. (art. 420, I do CPP).Cientifique-se o d. representante do Parquet 

e a. Advogada.Preclusa a presente decisão, certifique-se o necessário, e 

proceda-se à alteração do Tipo de Ação no Sistema Apolo por tratar-se de 

processo da competência do Tribunal do Júri.Ato contínuo, intime-se o 

Ministério Público e, em seguida a Defesa, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, bem 

como, juntarem documentos e requererem diligências (CPP, 422).Em 

seguida, decorrido o prazo das partes, volvam-me os autos conclusos 

para deliberação e confecção de relatório sucinto acerca do processo 

(CPP, 423).Cumpra-se expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133511 Nr: 451-35.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Olivio Ceccatto Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane Ceccatto - OAB:16964

 I. ANTE TODO O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, bem 

como pelo disposto no art. 413 do CPP, julgo procedente a pretensão 

esculpida na denúncia, para o fim de pronunciar o acusado JUAREZ 

OLÍVIO CECCATTO JUNIOR, pelo delito de homicídio qualificado no modo 

tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código 

Penal), sendo que o acusado deverá ser submetido ao julgamento pelo Júri 

desta comarca de São Félix do Araguaia/MT.Considerando que o acusado 

fora colocado em liberdade, por força de decisão deste juízo e, que após 

não exsurgiram quaisquer das hipóteses que recomendassem sua prisão 

cautelar, deixo de decretar sua prisão (art. 413, § 3º do CPP).Intime-se o 

réu da pronúncia. (art. 420, I do CPP).Cientifique-se o d. representante do 

Parquet e o d. Defensoria Pública.Preclusa a presente decisão, 

certifique-se o necessário, e proceda-se à alteração do Tipo de Ação no 

Sistema Apolo por tratar-se de processo da competência do Tribunal do 

Júri.Ato contínuo, intime-se o Ministério Público e, em seguida a Defesa, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que 

irão depor em plenário, bem como, juntarem documentos e requererem 

diligências (CPP, 422).Em seguida, decorrido o prazo das partes, 

volvam-me os autos conclusos para deliberação e confecção de relatório 

sucinto acerca do processo (CPP, 423).Cumpra-se expedindo o 

necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43680 Nr: 679-44.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Filho Ferreira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 ANTE TODO O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, bem 

como pelo disposto no art. 413 do CPP, julgo procedente a pretensão 

esculpida na denúncia, para o fim de pronunciar o acusado Moacir Filho 

Ferreira do Nascimento, pelo delito de homicídio na modalidade tentado, 

qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, c/c artigo 14, inciso II, ambos 

do Código Penal), sendo que o acusado deverá ser submetido ao 

julgamento pelo Júri desta comarca de São Félix do 

Araguaia/MT.Proceda-se à intimação da pronúncia (art. 420, I do 

CPP).Cientifique-se o d. representante do Parquet e o d. 

Advogado.Preclusa a presente decisão, certifique-se o necessário, e 

proceda-se à alteração do Tipo de Ação no Sistema Apolo por tratar-se de 

processo da competência do Tribunal do Júri.Ato contínuo, intime-se o 

Ministério Público e, em seguida a Defensora, para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, bem 

como, juntarem documentos e requererem diligências (CPP, 422).Em 

seguida, decorrido o prazo das partes, façam-me os autos conclusos 

para deliberação e confecção de relatório sucinto acerca do processo 

(CPP, 423).Cumpra-se expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136377 Nr: 2433-84.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geymison Fonseca Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURELIO DA SILVA 

PARREIRA - OAB:19416/O

 Vistos, etc.

Em virtude da justificativa apresentada pelo acusado Geymison Fonseca 

Silva (fls. 278/287 e certidão de fl. 291), devidamente comprovadas suas 

alegações, bem como parecer favorável do representante do Ministério 

Público de fl. 290, entendo por bem deferir o cumprimento das medidas de 

comparecimento mensal concedidas em decisão de fls. 260/261, na 

Comarca a qual reside.

Dessa forma, expeça-se Carta Precatória ao Juízo Estadual da Comarca 

de Aragarças/GO, visando à fiscalização das medidas alternativas 

fixadas na decisão de fls. 260/261.

Atente-se senhor gestor, aos documentos necessários para deslinde do 

cumprimento da missiva.

No mais e por fim, verifico que já houve apresentação de alegações finais 

pelo Ministério Público, como se verifica às fls. 273/275, estando tão 

somente pendente das ultimas manifestações de defesa.

 Deste modo, intime-se a defesa do denunciado, Via DJE, para apresentar 

alegações finais no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, faça-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31937 Nr: 545-56.2011.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus Moreira da Silva, Denubes Rodrigues de 

Souza, Luiz Carlos Maciel de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:217166/SP, Galeno Chaves da Costa - OAB:11902-A, Luciano 
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Freitas Farias - OAB:11979A, Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:13284/MT, Valter da Silva Costa - OAB:9.704-A

 Vistos.

Ante a certidão de fls. 969, intimem-se pessoalmente os acusados para 

que informem se continuam sendo assistidos pelos advogados 

anteriormente atuantes em suas defesas.

Em caso negativo, intime-os para que constituam novo patrono nos autos, 

ou que informem a necessidade de serem assistidos pela Defensoria 

Pública.

Sobrevindo a certidão do oficial de justiça, proceda o Senhor gestor o 

devido impulsionamento do feito, para que sejam apresentadas as 

respectivas alegações finais em nome dos réus Denubes e Luiz Carlos.

Quanto a certidão de óbito acostada às fls. 968, abra-se vista ao digno 

presentante do Ministério Público.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36839 Nr: 754-54.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdete Xavier de Faria, Luzirene Ribeiro 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Euripes Ferreira Gomes - OAB:4.429 - GO, Janailza 

Taveira Leite - OAB:17577

 I. ANTE TODO O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, bem 

como pelo disposto no art. 413 do CPP, julgo procedente a pretensão 

esculpida na denúncia, para o fim de pronunciar os acusados VALDETE 

XAVIER DE FARIA e LUZIRENE RIBEIRO MIRANDA, pelo delito de homicídio 

qualificado na forma consumada (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), 

sendo que os acusados deverão ser submetidos ao julgamento pelo Júri 

desta comarca de São Félix do Araguaia/MT.Considerando que os 

acusados vêm respondendo ao processo em liberdade, tendo 

comparecido a todos os atos do processo, bem como que são primários e 

de bons antecedentes, mantenho-lhes o direito de aguardar em liberdade o 

julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.Intime-se o réu da pronúncia. (art. 

420, I do CPP).Cientifique-se o d. representante do Parquet e o d. 

Advogado.Preclusa a presente decisão, certifique-se o necessário, e 

proceda-se à alteração do Tipo de Ação no Sistema Apolo por tratar-se de 

processo da competência do Tribunal do Júri.Ato contínuo, intime-se o 

Ministério Público e, em seguida a Defesa, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, bem 

como, juntarem documentos e requererem diligências (CPP, 422).Em 

seguida, decorrido o prazo das partes, volvam-me os autos conclusos 

para deliberação e confecção de relatório sucinto acerca do processo 

(CPP, 423).Cumpra-se expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41418 Nr: 1908-73.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo Réu Edvan Ferreira 

Rodrigues, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no artigo 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do artigo 410 e ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de Março de 2019 às 

14h00min.(Horário Oficial do Estado de Mato Grosso).

No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem 

como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Convém registrar, as provas serão produzidas numa só 

audiência, podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Além disso, os esclarecimentos de peritos 

dependerão de prévio requerimento das partes.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário, inclusive expedindo-se 

Carta Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Intime-se o réu, bem como a vítima.

Ciência ao MPE e a defesa técnica.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 852 Nr: 42-21.2000.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público em São Félix do Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abi Roque de Lima, Ciro Osvaldo Rayne de 

Aguiar, Ernesto da Rocha Setta, Raimunda de Souza Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A, Denise Motta de Aquino e Silva - OAB:69541/RJ, Hugo 

Samuel Alovisi - OAB:2593-MT, Luiz Carlos da Silva Lima - 

OAB:2654, MARIA MARTA JOAQUIM DE OLIVEIRA - OAB:68153

 ISTO POSTO, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos denunciados Abi Roque de Lima, Ciro Osvaldo Rayne 

de Aguiar, Ernesto da Rocha Setta e Raimunda de Souza Pires, tendo em 

vista a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do dos artigos 107, 

IV c/c art. 109, incisos IV e II do Código Penal.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as devidas anotações, dando-se baixa na 

distribuição.Por ultimo, ressalto que esta Magistrada começou a 

jurisdicionar nesta Comarca em 08 de janeiro de 2018, ocasião que 

presente feito já se encontrava prescrito.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.São Félix do Araguaia/MT, 28 de maio de 

2018.JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJUÍZA SUBSTITUTA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136935 Nr: 407-79.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tomasia Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 136935

Decisão saneadora.

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão de Aposentadoria 

Híbrida requerida por Tomasia Dias da Silva.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o 

alegado na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria híbrida por idade, quais sejam, o efetivo exercício de 

atividade rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do artigo 142 da 

Lei 8.213/91, além da soma entre o período de sua contribuição 

previdenciária.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 24/07/2018 as 16:40 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 
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informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 28/05/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137146 Nr: 581-88.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves da Neves - 

OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão de Aposentadoria por 

Idade Rural requerida por Maria de Fátima Gomes dos Santos.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o 

alegado na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do artigo 142 da Lei 

8.213/91.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 14/08/2018 as 17:30 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138977 Nr: 1822-97.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diva dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:18.258 /MT, Andre Luis de Jesus Laurindo - OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão de Aposentadoria por 

Idade Rural requerida por Diva dos Santos Silva.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o 

alegado na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do artigo 142 da Lei 

8.213/91.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 09/08/2018 as 17:30 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141354 Nr: 3289-14.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donatildes Tavares Pimentel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 141354

Decisão saneadora.

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão de Aposentadoria por 

Idade Rural requerida por Donatildes Tavares Pimentel.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o 

alegado na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do artigo 142 da Lei 

8.213/91.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 28/02/2019 as 13:00 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 28/05/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141439 Nr: 3354-09.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edina Pereira Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 610 de 685



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:18.258 /MT, Andre Luis de Jesus Laurindo - OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 141439

Decisão saneadora.

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão de Aposentadoria por 

Idade Rural requerida por Edina Pereira Luz.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o 

alegado na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do artigo 142 da Lei 

8.213/91.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 07/02/2019 as 17:20 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 28/05/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43337 Nr: 456-91.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iranilde Tavares de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Cód. 43337

Decisão

Vistos.

Verifica-se que a perícia médica foi realizada e juntada aos autos às fls. 

57/63, não tendo sido determinada a realização de estudo para aferição 

da renda da parte autora.

Dessa forma, DETERMINO a realização de Estudo Socioeconômico da 

parte autora a ser realizado pelo Conselho Tutelar e Assistente Social 

credenciada ao Juízo, que deverá atentar-se aos quesitos porventura 

apresentados pelas partes (fls. 26/27), concernentes à situação 

socioeconômica na qual a requerente está inserida, cujo laudo deverá ser 

aportado aos autos em 30 (trinta) dias.

 Deixo para marcar audiência de instrução e julgamento, se for 

necessária, para o momento oportuno, após a conclusão do trabalho 

pericial, sendo que sobre o laudo pericial a ser encartado nos autos e o já 

colacionado ao feito às fls. 57/63, deverão se pronunciar as partes no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do Estudo 

Socioeconômico, evitando-se assim eventual prejuízo, eis que se trata de 

processo físico.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 28/05/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41816 Nr: 2227-41.2014.811.0017

 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: Leusina de Souza Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:19.515-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão do benefício de pensão 

por morte rural.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o 

alegado na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de pensão 

por morte rural, quais sejam, a qualidade de segurado especial do “de 

cujus” e a condição de dependente da parte autora.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 09/08/2018 as 16:00 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44403 Nr: 1085-65.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirasi Karajá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mylss Maria Vilela Guimarães - 

OAB:19401/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão do benefício de pensão 

por morte rural.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, intimada a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, essa permaneceu inerte (fls. 31).

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de pensão 
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por morte rural, quais sejam, a qualidade de segurado especial do “de 

cujus” e a condição de dependente da parte autora.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 09/08/2018 as 13:45 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17475 Nr: 380-77.2009.811.0017

 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: Leny Ribeiro de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Transitado em julgado o v. acórdão, a parte autora requereu que fosse 

dado início ao cumprimento de sentença, trazendo o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, referentes aos valores em atraso.

 Primeiramente, resta a consignar que os Embargos de Declaração de fls. 

133/135 foram declarados prejudicados na decisão de fls. 136 por um 

equívoco na distribuição do requerimento do cumprimento de sentença.

Encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para que seja feita a 

conversão dos autos, fazendo constar “Cumprimento de Sentença Contra 

a Fazenda Pública-> Procedimento e Cumprimento de Sentença 

->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO” como 

o nome da ação.

Em seguida, INTIME-SE a Autarquia Executada, na pessoa de seu 

representante judicial, para que, querendo, oponha impugnação à 

execução, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 535 do Código 

de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20954 Nr: 1858-86.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Floriano Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Segundo orientação firmado pelo STF no julgamento do RE 631240/MG, 

quanto a necessidade de prévio requerimento administrativo, como regra 

de transição deve ser oportunizado a parte autora que o vício seja 

sanado.

 Em vista disso, intime-se a parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, proceda ao requerimento administrativo do benefício previdenciário 

pleiteado, juntando aos autos o respectivo comprovante, sob pena de 

extinção do feito sem exame do mérito por ausência de interesse de agir.

 Cumprida a determinação supracitada, intime-se a Autarquia requerida 

para se manifestar sobre o pedido em 90 (noventa) dias e/ou apresentar 

contestação de mérito no prazo legal.

 Após, tornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20983 Nr: 1887-39.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith Borges dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Observando o pedido de habilitação de p. 113/121, o INSS foi intimado 

mediante carga dos autos, para se pronunciar a respeito, nos termos dos 

artigos 688 e 690 do CPC, concordando com o mesmo às fls. 123v.

 Pois bem. Nos processos previdenciários onde se pleiteia a concessão 

de aposentadoria rural por idade, sobrevindo no curso do processo o 

falecimento do autor, pode os herdeiros, comprovado o óbito pela certidão 

de registro respectivo, serem habilitados como substitutos processuais, 

nos termos do artigo 110 do CPC.

Os documentos juntados aos autos demonstram que o requerente é 

herdeiros da “de cujus”, conforme se denota da certidão de óbito de fls. 

115 e a certidão de casamento de fls. 17.

Assim, nos termos dos artigos 689 e 691 do CPC, DEFIRO o pedido de 

habilitação aduzido por Manoel José dos Santos, para determinar a 

substituição da autora.

 Encaminhem-se os autos à distribuição, a fim de que substitua, no polo 

ativo da ação, constando o herdeiro supracitado como substituto 

processual da “de cujus”.

Após, determino a expedição das RPV’s, separadamente, referentes ao 

valor principal devido a parte exequente (parcelas vencidas) e ao valor 

destinado ao advogado a título de honorários sucumbenciais do causídico.

Após, comprovado o depósito, expeçam-se os respectivos alvarás, 

voltando-me os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31129 Nr: 2370-69.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Barbosa Glória

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o noticiado às fls. 115, intime-se a parte autora para manifestar no 

presente feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31132 Nr: 2373-24.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Divino Costa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Cód. 31132

Vistos.

Em que pese a manifestação do INSS às fls. 73v, verifica-se que pende 

ainda a informação quanto resultado do requerimento administrativo 

informado pelo Autor às fls. 72.
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Dessa forma, considerando o lapso temporal percorrido até a presente 

data, determino a intimação do autor para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, junte aos autos o comprovante do resultado do requerimento 

administrativo, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção 

do feito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 28/05/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31218 Nr: 2459-92.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRMS, Maristela Rodrigues Menes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratando-se de benefício assistencial por invalidez (LOAS), 

imprescindível a realização de prova médica pericial e a realização de 

Estudo Socioeconômico. Assim, EXPEÇA-SE Ofício ao Secretario de 

Saúde do Município de residência da parte autora (Canarana – MT) a fim 

de que no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, indique dia, hora, local e 

profissional para realização da perícia médica.O ofício deverá ser 

encaminhado com cópia da inicial e dos quesitos apresentados pelas 

partes às fls. 09/10 e 46/46v. O Perito e/ou Secretaria de Saúde deverá 

informar a este Juízo, com antecedência de no mínimo 60 (sessenta) dias, 

a data e o local de realização da perícia (art. 474, do CPC).Com a vinda, 

intimem-se as partes para que compareçam no dia, hora e local 

agendados.O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de 

laudo circunstanciado será de 30 (trinta) dias, cujo inicio ficará por conta 

das providencias retro, ocorrendo imediato após efetiva-las ou vencidos 

os prazos consignados.O perito deve ser advertido para responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial.Sem prejuízo, DETERMINO a realização de Estudo Socioeconômico 

da parte autora a ser realizado pelo Conselho Tutelar e Assistente Social 

credenciada ao Juízo, que deverá atentar-se aos quesitos porventura 

apresentados pelas partes (fls. 36), concernentes à situação 

socioeconômica na qual a requerente está inserida, cujo laudo deverá ser 

aportado aos autos em 30 (trinta) dias. Deixo para marcar audiência de 

instrução e julgamento, se for necessária, para o momento oportuno, após 

a conclusão dos trabalhos periciais, sendo que sobre o laudo pericial a 

ser encartado nos autos deverão se pronunciar as partes no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, evitando-se assim eventual prejuízo, eis 

que se trata de processo físico. Cumpra-se.Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31256 Nr: 2497-07.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalmiro Nunes Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Cód. 31256

 Vistos.

Ante o lapso temporal percorrido desde a data do requerimento de fls. 

105, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, junte aos autos a informação do prévio requerimento 

administrativo, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 28/05/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33154 Nr: 1864-59.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noel Rachid Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamy de Azambuja - 

OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito (fls. 55), ante a ocorrência do 

parcelamento realizado (art. 151, VI do CTN), pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, ocasião em que vencerá a última parcela do acordo firmado.

Ultrapassado o prazo, intime-se o Exequente para se manifestar e/ou 

requerer o que entender de direito, pelo prazo legal, sob pena deste juízo 

entender que houve a integral quitação da dívida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136082 Nr: 2229-40.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Varonil José da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a citação do Executado às fls. 21, bem como a não localização de 

bens passíveis de penhora por parte do Oficial de Justiça, intime-se a 

parte Exequente para se manifestar no presente feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132749 Nr: 2363-04.2015.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tathiane da Silva Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Voine de Souza 

Neri - OAB:8740-A/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, julgo improcedente a impugnação, homologando o 

cálculo apresentado às fls. 17, e nos termos do art. 924, II do NCPC, julgo 

extinta a presente execução.Transitada em julgado a sentença, expeça-se 

a requisição de pequeno valor (RPV) ao Excelentíssimo Senhor Presidente 

do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, do valor homologado 

na presente execução.Após, com informação nos autos acerca do 

depósito, expeça-se alvará de levantamento em favor da D. Advogada do 

Autor, devendo esta prestar contas dos valores levantados, no prazo de 

30 (trinta) dias, após o efetivo levantamen-to.Decorrido o prazo acima 

assinalado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.São Félix do 

Araguaia - MT, 28 de maio de 2018.JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza 

Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18495 Nr: 1394-96.2009.811.0017
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Rodrigues de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o endereço do autor informado pela autarquia 

executada é o mesmo que consta nos presentes autos (fls. 110), 

determino a intimação do patrono do autor para que preste as contas dos 

valores levantados no prazo de 30 (trinta) dias, noticiando a efetiva 

entrega dos valores devidos à parte e/ou requerendo o que entender de 

direito, sob pena de incorrer em penalidades legais.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6654 Nr: 10-94.1992.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Manoel Machado Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165/A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro pedido formulado pelo interessado, no sentido de juntar aos autos a 

procuração ad judicia.

 No mais, atente-se a serventia para que todas as intimações dos atos 

processuais sejam publicadas exclusivamente em nome dos 

procuradores, Dr. Gustavo R. Góes Nicoladelli (OAB/MT Nº. 17.980-A) e 

Dra. Fabiula Muller Koenig (OAB/MT 22.165-A), procedendo às devidas 

anotações no sistema e na capa dos autos.

 Por fim, intimem-se o exequente por meio de seu causídico via DJE, para 

que manifeste aos autos no prazo de 05 (cinco) dias, se mantem interesse 

no feito e/ou requeira o que entender por direito, sob pena de extinção do 

feito, sem resolução do mérito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 15467 Nr: 1876-15.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelice Medeiros Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que até a presente data não fora cumprida a decisão de fls. 

179/179v, razão pela qual determino a Secretaria que providencie o ali 

contido, expedindo os RPV’s separadamente, conforme solicitado às fls. 

182/183.

Após, comprovado o depósito, expeçam-se os alvarás, voltando-me os 

autos conclusos para extinção.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12382 Nr: 1185-35.2006.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Mário Delanhese, Eduardo Delanhese

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Oliveira Selmi, Célio Renato Ferreira 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luizdos Santos 

Custódio - OAB:13.346-MT, Derson Jales Costa Sales - 

OAB:3977/MT, José Roberto Oliveira Costa - OAB:6.456-A, 

Marcellino Souto - OAB:58066/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldino Franco de 

Freitas - OAB:17374/GO, Vanderlan Ferreira de Carvalho - 

OAB:26487/SP

 Autos ID N.º 12382

Vistos.

Considerando que fora julgada a impugnação ao valor da causa de cód. 

16743, com resultado procedente, determino a remessa do presente feito 

ao Distribuidor para alterar o valor da causa para o importe de R$ 

4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Sem prejuízo, determino a intimação dos autores para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuem o recolhimento das custas complementares, sob 

pena de, não o fazendo, o feito ser extinto sem resolução do mérito.

Com o recolhimento das custas, intimem-se as partes para especificarem 

as provas que desejam produzir, justificando-as; ou se são pelo 

julgamento antecipado da lide, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão.

Não recolhidas as custas, o que deverá ser certificado, tornem-me os 

autos conclusos para análise.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 28 de maio de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16758 Nr: 1532-97.2008.811.0017

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Oliveira Selmi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mário Delanhese, Eduardo Delanhese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlan Ferreira de Carvalho 

- OAB:26487/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Gonçalves Martins 

Filho - OAB:12.304/A-MT

 Autos ID N.º 16758

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Impugnação ao Valor da Causa, proposta por 

Ricardo Oliveira Selmi em face dos autores da ação principal de código nº 

12382.

Tendo em vista que já havia sido protocolada mesma ação com idêntico 

propósito (cód. 16743) a qual já teve seu trâmite realizado e já 

devidamente julgada, o presente feito perdeu seu objeto de ser.

É o breve relato. Decido.

 Consoante constatado, em razão do julgamento da ação de impugnação 

ao valor da causa de cód. 16743, objeto dos mesmos autos, ocorreu à 

perda do objeto do presente incidente processual.

Ante o exposto, e com fulcro no art. 485, inciso VI do NCPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.

Isento de custas.

 P.R.I.

 Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

São Félix do Araguaia - MT, 28 de maio de 2018.

 JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16628 Nr: 1411-69.2008.811.0017

 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: Ricardo Oliveira Selmi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mário Delanhese, Eduardo Delanhese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlan Ferreira de Carvalho 

- OAB:26487/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Gonçalves Martins 

Filho - OAB:12.304/A-MT

 Dessa forma, determino a realização de perícia, razão pela qual NOMEIO o 

engenheiro florestal Sr. André Luiz Menói (Pós Graduado em 

Geoprocessamento e Georreferenciamento de Imóveis rurais e urbanos), 

para realizar a perícia necessária, independentemente de compromisso, 

podendo ser encontrado na Av. Severiano Neves, n.º 344, Centro, São 

Félix do Araguaia/MT, no estabelecimento denominado “Geoplan”, cujo 

currículo segue em anexo. INTIME-SE o perito da nomeação, advertindo-o 
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que a proposta de honorários deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do artigo 465, §2.º, do CPC. Para o desempenho 

do encargo, os honorários correrão por conta de quem requereu a perícia, 

no caso, a parte requerida. Assim, com a vinda aos autos da proposta de 

honorários, intime-se a parte requerida, para que se manifeste em 05 

(cinco) dias, consoante artigo 465, §3.º, do CPC. O prazo para conclusão 

dos trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será de 30 (trinta) 

dias, cujo inicio ficará por conta das providencias retro, ocorrendo 

imediato após efetiva-las ou vencidos os prazos consignados. Ressalvo 

que poderá o perito pedir prorrogação desse prazo, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial. O Perito deverá, ainda, informar a este Juízo e as Partes, com 

antecedência, a data e o local de realização da perícia (art. 474, do NCPC). 

Intimem-se as partes para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16773 Nr: 1568-42.2008.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Oliveira Selmi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): César Augusto Seronni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlan Ferreira de Carvalho 

- OAB:26487/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO DE MACEDO 

LOYOLA - OAB:14.699/GO, Thamy de Azambuja - OAB:10943

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido principal e o pedido 

contraposto, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, I do Código de Processo Civil.Considerando que ambas as 

partes saíram vencidas no presente feito (sucumbência recíproca), arcará 

cada uma com metade das custas e despesas processuais. Cada litigante, 

ainda, arcará com a verba honorária do respectivo patrono, fixada, para 

c a d a  u m ,  e m  1 0 %  d o  v a l o r  d a  c a u s a . 

Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Transitada em julgado, arquive-se com 

as baixas necessárias.Cumpra-se.São Félix do Araguaia – MT, 28 de maio 

de 2018.JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14246 Nr: 1121-88.2007.811.0017

 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: Ricardo Oliveira Selmi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mário Delanhese, Eduardo Delanhese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlan Ferreira de Carvalho 

- OAB:26487/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Derson Jales Costa Sales - 

OAB:3977/MT, Hans Norman Joesting - OAB:977-GO 1609-MT

 Dessa forma, os embargos de declaração não merecem prosperar, não 

sendo meio recursal para se rediscutir a decisão, mas tão somente, nos 

limites contidos no artigo 1022 do CPC, o que não se enquadra no 

presente caso. Isto posto, com base nos fatos e fundamentos 

apresentados, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM 

REJEITO-OS, nos termos do §5° do artigo 1.024 do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41669 Nr: 2111-35.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdeci Carneiro dos Santos 

- OAB:51038

 Decisão.

Considerando a cota ministerial de fls. 388/390 v, pleiteando a retificação 

do cálculo de pena acostado à fl. 380, no que tange ao regime atual, o 

tempo efetivamente cumprido, as interrupções, o restante da pena a 

cumprir, os dias remidos e as frações, com as respectivas datas, relativas 

aos benefícios da progressão de regime e do livramento condicional, tendo 

como data base para concessão de benefícios, o dia da última prisão do 

condenado.

Assim sendo, DETERMINO ao Senhor Gestor que proceda novo cálculo de 

pena do Reeducando, se atentado à manifestação de fls. 388/390.

Após a confecção do cálculo abram-se vistas dos autos ao Ministério 

Público e a Defesa do recuperando, em seguida volvam-me os autos 

conclusos.

Ademais, verifico que a petição de fls. 382/384, trata-se de um pedido 

inicial, a qual pleiteia o levantamento de valores à conta bancária do 

recuperando. Todavia, percebe-se que presente autos refere-se, tão 

somente ao cumprimento de pena do reeducando, estando assim 

impossibilitado de dirimir sob o pleiteado neste feito,

Assim sendo, verifico que presente pedido defensivo se encontra 

prejudicado. Dessa forma, INDEFIRO o pedido da defesa, por ser incabível 

nos presentes autos.

 Outrossim, determino o desentranhamento das fls. 382/385 e forneça os 

documentos ao advogado do recuperando.

No mais, oficie-se à Polinter requisitando informações sobre eventual 

mandado de prisão expedido em desfavor do apenado.

Por fim, oficie-se o diretor da cadeia local, para cumprir o teor penúltimo 

parágrafo da manifestação do Representante do Ministério Público às fls. 

390 v, com a máxima urgência.

Às providências, em caráter de URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43167 Nr: 362-46.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Nunes Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia para o fim de:1)- 

DESCLASSIFICAR o crime doloso contra a vida imputado na denúncia para 

o delito de lesão corporal leve e, por conseguinte, CONDENAR o acusado 

Roberto Nunes Carvalho, qualificado nos autos, como incurso nas penas 

do artigo 129, caput, do Código Penal, nos termos dos artigos 419 e 387 

do Código de Processo penal;2)- CONDENAR o acusado Roberto Nunes 

Carvalho, como incurso na pena do artigo 306 da Lei nº 9.503/97 (CTB), 

nos termos do artigo 387 do Código de Processo penal.Na hipótese do 

delito do artigo 306 da Lei do Crime de Trânsito, encontra-se preenchido 

os requisitos legais. Portanto, em observância ao artigo 44, caput e § 2.º 

do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por 

uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de 1 (um) 

salário mínimo vigente à época de execução da pena, nos termos do artigo 

45, §1.º, do Código Penal.Após o trânsito em julgado desta decisão, em 

audiência admonitória a ser designada, caberá definir a forma de 

pagamento e a entidade destinatária da prestação pecuniária, a qual 

deverá ser comunicada a respeito, com remessa de cópia da presente 

sentença. Do apelo em liberdade

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39748 Nr: 481-41.2014.811.0017

 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: Rogério Beghini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique de Melo Beghini, Debhora Aline de 

Melo Beghini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Rafael de Morais 

Cardoso - OAB:92.985-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Código 39748
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 Vistos em correição.

 Feito em ordem.

 Certificado o trânsito em julgado da decisão proferida no incidente em 

apenso (código 40536- Exceção de Incompetência), remetam-se os 

presentes autos ao juízo competente, nos termos do artigo 64, §3.º, do 

CPC.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 06 de fevereiro de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 44381 Nr: 1064-89.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Rodrigues Vieira, MPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glória Ribeiro Dias São José 

- OAB:20220/O

 E nesta senda, presentes os requisitos do artigo 42 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, em consonância com o parecer Ministerial, julgo 

PROCEDENTE o pedido de adoção de Moisés Pereira da Costa, em favor 

de Irene Rodrigues Vieira (Autos ID nº 44381), destituindo, como 

consectário lógico desta decisão, Fabiana Pereira da Costa, do poder 

familiar com relação ao menor, julgando assim procedente o pedido 

ministerial existente nos Autos ID nº 42895, passando o infante a se 

chamar MOISÉS RODRIGUES VIEIRA.Assim, determino:a) o cancelamento 

do registro do menor Moisés Pereira da Costa, com abertura de novo 

registro, constando o novo nome, MOISÉS RODRIGUES VIEIRA;b) a 

inscrição do nome da adotante como mãe, bem como o nome de seus 

ascendentes;c) que não poderá constar nas certidões do competente 

ofício nenhuma observação sobre a origem do ato.Transitada em julgado, 

expeça-se mandado de registro da presente decisão, com os requisitos 

do artigo 47 do ECA, após arquive-se o presente observando as 

anotações de estilo.Sem custas, nos termos do art. 141, § 2º, do Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Notifique-se o Ministério Público.Cumpra-se. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.São Félix do Araguaia, 14 de dezembro de 2017.Ivan 

Lúcio AmaranteJuiz de Direito e Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132695 Nr: 2339-73.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Braga Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barbara Batista da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel da Rocha Costa - 

OAB:19975/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme termo de fls. Retro e certidão de fls. 33, 

na audiência designada para a presente data nenhuma parte se fez 

presente, muito embora a parte autora tenha sido devidamente 

cientificada, motivos pelos quais, devolvo os autos à Secretaria para o 

regular andamento do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-74.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA CATHARIN BUFELLI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM NOGUEIRA MAZZEI DE ALMEIDA PACHECO OAB - SP288159 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLEIDE BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000003-74.2018.8.11.0017. REQUERENTE: ELAINE CRISTINA CATHARIN 

BUFELLI - EPP REQUERIDO: ANA CLEIDE BARBOSA DA SILVA Vistos, etc. 

DEFIRO o pedido de suspensão do feito (ID nº. 12924057 ), ante a 

ocorrência do acordo realizado, até o dia 12 de Fevereiro de 2019, 

ocasião em que vencerá a última parcela do acordo firmado. Ultrapassado 

o prazo, intime-se o Promovente para se manifestar e/ou requerer o que 

entender de direito, pelo prazo legal, sob pena deste juízo entender que 

houve a integral quitação da dívida. Cumpra-se. Às providências. São Félix 

do Araguaia - MT, 28 de Maio de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

Substituta

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-96.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM PAULA NUNES DE AGUIAR (REQUERENTE)

MARIA NAIDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000008-96.2018.8.11.0017. REQUERENTE: MARIA NAIDE DA SILVA, 

MIRIAM PAULA NUNES DE AGUIAR REQUERIDO: CNOVA COMERCIO 

ELETRONICO S.A. Sentença Vistos. Dispensado o relatório na forma da lei. 

Pois bem. Cuida-se de Homologação de Acordo firmado entre promovente 

e promovido acostado aos autos em ID de nº. 13206178. Tendo em vista 

que a conciliação é princípio basilar do processo civil e a possibilidade do 

Juiz homologar autocomposição extrajudicial de qualquer natureza ou 

valor, consoante artigos 725, VIII, 784, IV, e 515, III, do Código de Processo 

Civil. Considerando que o presente processo se inclui entre os casos em 

que é possível a solução da controvérsia por meio de transação. 

Dispositivo Pelo exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo firmado 

pelas partes, razão pela qual julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com base nos artigos 487, inciso III, “b”, e 515, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, com 

as baixas de estilo, arquive-se com as cautelas necessárias. São Félix do 

Araguaia/MT, 28 de Maio de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

Substituta

Juizado Especial Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104607 Nr: 1728-94.2018.811.0024

 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: Gladison Iron Tabalipa Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN WALTER WAHLBRINK - 

OAB:5658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Assim, outro caminho não há que não seja a extinção do processo. 

Porém, a solução e a eliminação das irregularidades competem ao juiz 

competente, mas, desde que provocado pela parte interessada, uma vez 

que a jurisdição é inerte. DISPOSITIVO. ANTE TODO O EXPOSTO, indefiro 

a petição inicial e, por conseguinte, julgo extinto o procedimento sem 

resolução do mérito, o que faço com fulcro nos artigos 51, VI e 52 do 
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COJE. Intime-se o requerente. Cumpra-se expedindo o necessário, após, 

ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 27592 Nr: 970-39.2008.811.0098

 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: João Braz Pinto de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 2008/260.

CÓDIGO Nº. 27592.

Vistos.

Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por João Braz Pinto de Miranda, 

em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Intimada, pessoalmente, para promover o necessário ao andamento do 

feito, a parte autora manifestou-se pela extinção do presente feito, em 

razão do falecimento do autor (fl. 114).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relato.

Decido.

Em face do exposto, com espeque no artigo 485, incisos IX, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento de custas e 

despesas processuais, visto que é beneficiária da justiça gratuita.

Sem condenação em honorários de sucumbência.

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31202 Nr: 698-40.2011.811.0098

 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: Alcides Elpidio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B, Paula 

Regina Cardoso - OAB:15506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 698-40.2011.811.0098

Código: 31202

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50548 Nr: 1920-47.2010.811.0011

 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: Idalice Pereira de Brito Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1920-47.2010.811.0011

Código: 50548

Vistos.

Trata-se de Ação de Procedimento Comum para aposentadoria rural por 

idade, ajuizada por IDALICE PEREIRA DE BRITO BEZERRA, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Aportou-se aos autos, pedido autoral para extinção do feito tendo em 

vista o falecimento da Requerente, conforme consta à fl. 145.

Ciência do Requerido à fl. 160-v.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

E o relatório.

Fundamento e decido.

Tendo em vista que a presente ação veicula direito personalíssimo, 

especificamente à aposentadoria rural por idade, o qual não se transmite 

por força de sucessão, a extinção é medida que se impõe, somado ao 

requerimento e concordância das partes.

Diante do exposto, observando que houve perda do objeto da presente 

demanda e, no sentido do requerido pela parte autora em fl. 145, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos moldes do que 

preleciona o artigo 485, IX, do Código de Processo Civil.

 Após, ao arquivo com as anotações e baixas de praxe.

 Publique-se. Registre-se

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52897 Nr: 988-84.2013.811.0098

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA APDA DOS REIS CHAGAS EMERICK, 

José Luiz Emerick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A, Fabiana Rodrigues de Oliveira Delmondes - 

OAB:7819, Vera Lucia Novak - OAB:10886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 988-84.2013.811.0098

Código: 52897

Vistos.

Defiro a juntada de substabelecimento conforme petitório de fl. 80, com 

reservas de iguais poderes.

Promova-se a devida alteração nos autos e no sistema apolo, devendo as 

futuras publicações e intimações serem realizadas exclusivamente em 

nome do peticionante.

Outrossim, reitere-se a intimação da Requerente para manifestação 

quanto a certidão de fl. 70, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59756 Nr: 173-48.2017.811.0098

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene do Carmo Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenir Castilho Batista

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 617 de 685



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 173-48.2017.811.0098

Código: 59756

Vistos.

Defiro o pedido da parte autora, à fl. 46.

Intime-se a parte requerida para, querendo, impugnar a contestação de fls. 

34-44, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57293 Nr: 1451-55.2015.811.0098

 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: MARIA DALVA DO COUTO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1451-55.2015.811.0098

Código: 57293

Vistos.

Vistas à Requerente para manifestação quanto ao parecer Ministerial de fl. 

21, referente a demais bens a inventariar, conforme informação constante 

na Certidão de Óbito (fl. 12).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30087 Nr: 1140-40.2010.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Nogueira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1140-40.2010.811.0098.

Código nº. 30087.

Vistos.

Tendo em visto o decurso do prazo, intimem-se a exequente para no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentar cálculo atualizado do débito 

exeqüendo.

 Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação do requerimento 

inserto na peça processual de fl. 98.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 59909 Nr: 282-62.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elvis Tiago de Lima Gomes, Diego Neris Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE APARECIDA 

SOARES NEVES - OAB:15818, KLEBER DE SOUZA SILVA - OAB:8002, 

Willian Catarino Soares - OAB:5664

 PROCESSO/CÓD. Nº 59909

 Vistos etc.

Considerando o alvará de soltura expedido pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, por força da liminar concedida nos 

autos de Habeas Corpus n. 1005868-32.2018.8.11.0000, que determinou a 

liberdade de Diego Neris Martins, expeça-se carta precatória à Comarca 

de Cáceres/MT para dar cumprimento ao referido alvará de soltura.

Após, junte-se cópia à ação penal correspondente.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 28 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63195 Nr: 620-02.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Alves Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Gomes Campos - 

OAB:24861/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 620-02.2018.811.0098

Código nº. 63195

Vistos.

LUCIANO ALVES BARBOSA ajuizou a presente ação de indenização por 

danos morais e materiais com pedido de repetição de indébito, em face de 

BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

 É o relatório do necessário. Decido.

Não visualizo, ab initio, os requisitos do art. 98, do CPC, necessários à 

concessão da almejada assistência judiciária gratuita pleiteada pelo 

requerente.

As circunstâncias que envolvem a lide não autorizam a conclusão de que 

a parte autora esteja em situação econômica que não lhe permita arcar 

com as custas do processo.

Ademais, a declaração prevista no artigo 99, § 3º, do CPC, gera apenas 

presunção relativa de hipossuficiência, suscetível de ser elidida diante das 

circunstâncias do processo.

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 a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que comprove 

a hipossuficiência (art. 99, §2º, do CPC) ou recolhimento das custas de 

distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito, nos termos do Provimento nº 

82/2014-CGJ.

Intime-se. Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63060 Nr: 520-47.2018.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. RIBEIRO SILVERIO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 520-47.2018.811.0098

Código: 63060

Vistos.

Compulsando os autos, não consta o devido recolhimento das custas, 

conforme certificado à fl. 23, tampouco pedido de gratuidade a ser 

apreciado.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que comprove 

o recolhimento das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do 

Provimento nº 82/2014-CGJ.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 22 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26901 Nr: 282-77.2008.811.0098

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pantalhão Aguilera Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

 AUTOS N.º 282-77.2008.811.0098 – ID 26901

ESPÉCIE: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

PARTE RÉQUERIDA: Pantalhão Aguilera Filho

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Pantalhão Aguilera Filho,

 FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO de PANTALHÃO AGUILERA FILHO, 

convivente, vaqueiro, atualmente em luga incerto.

DECISÃO/DESPACHO: PROCESSO/CÓDIGO Nº 26901, SENTENÇA, Vistos, 

etc. Trata-se de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS em favor de 

VALDIRA BALTAZAR RIBEIRO, perseguido pela Autoridade Policial, em 

desfavor de PANTALHÃO AGUILERA FILHO. O Ministério Público 

manifestou-se pelo arquivamento dos presentes autos (fl. 20).Decido. O 

parquet, em sua manifestação, aduziu não se fazerem necessárias as 

medidas protetivas uma vez que o réu não foi encontrado conforme 

certidão de fl. 18. Nesse sentido, uma vez que as medidas protetivas 

foram deferidas em 16.04.2008 (fls. 13/14), ou seja, há mais de 10 (dez) 

anos, não tendo sido encontrado o réu, tampouco havendo novas notícias 

de crimes domésticos em desfavor da vítima, tratando-se a presente de 

medida cautelar satisfativa atípica REVOGO-AS.Intimem-se pessoalmente 

a vítima. Uma vez que o réu encontra-se em lugar incerto e não sabido, 

intime-se por edital. Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C. Translade-se as 

cópias necessárias ao processo principal (cód. 26983). Após, arquive-se 

mediante as baixas e anotações de praxe. Porto Esperidião/MT, 26 de abril 

de 2018.Jean Garcia de Freitas Bezerra-Juiz de Direito. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Claudia Cristina Martins de 

Souza, digitei.Porto Esperidião - MT, 29 de maio de 2018.

Fatima Adrielly Silva Freitas

Escrivã(o) Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50720 Nr: 2016-28.2011.811.0011

 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: Vilma Ribeiro Ferreira Bolandim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Antonio Rosa - 

OAB:MT/4153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 AUTOS Nº. 2016-28.2011.811.0098.

CÓDIGO Nº. 50720.

Vistos.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se o devedor para pagar o valor indicado na petição retro, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo da expedição de mandado de penhora e 

avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do Código de Processo Civil.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (Código de Processo Civil, art. 525).

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 22 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53040 Nr: 1113-52.2013.811.0098

 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: Mariano da Silva Cebalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, GILSON CARLOS FERREIRA - OAB:14391, 

Gislaine Crispim de Faria Cruz - OAB:16988, José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Juliana Garcia Rigolin - OAB:18067, Louise 

Rainer Pereira Gionédis - OAB:16691-A/MT, Sérvio Tulio de 

Barcelos - OAB:14258

 AUTOS Nº. 1113-52.2013.811.0098.

CÓDIGO Nº. 53040.

Vistos.

 Considerando o transcurso do prazo em folha nº. 176 intime-se a parte 

autora para que se manifeste nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53040 Nr: 1113-52.2013.811.0098

 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: Mariano da Silva Cebalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, GILSON CARLOS FERREIRA - OAB:14391, 

Gislaine Crispim de Faria Cruz - OAB:16988, José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Juliana Garcia Rigolin - OAB:18067, Louise 

Rainer Pereira Gionédis - OAB:16691-A/MT, Sérvio Tulio de 

Barcelos - OAB:14258

 AUTOS Nº. 1113-52.2013.811.0098.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 619 de 685



CÓDIGO Nº. 53040.

Vistos.

 Considerando o transcurso do prazo em folha nº. 176 intime-se a parte 

autora para que se manifeste nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52533 Nr: 631-07.2013.811.0098

 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¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luis Carreiro, Jorge Carreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17609/O, 

Fabiana Rodrigues de Oliveira Delmondes - OAB:7819, Jefferson 

Weiss - OAB:17628, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714/B, 

Vera Lucia Novak - OAB:10886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Autos: 631-07.2013.811.0098

Código: 52533

Vistos.

O Exequente às fls. 60/62-v, noticia autocomposição das partes e requer 

a suspensão do feito até o cumprimento total do acordo entabulado.

Diante do exposto, determino a suspensão do feito nos termos em 

epígrafe, com fundamento no artigo 313, II, do Código de Processo Civil.

Findo o prazo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, advertindo-se que o silêncio será interpretado como 

adimplemento e consequente extinção do feito.

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.: 30901 Nr: 403-03.2011.811.0098

 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: Rubiane Ester Souza Lenk, Jadilson Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350, INALDO XAVIER DE S. S. NETO - OAB:MT 9.270, JOÃO 

CELESTINO BATISTA NETO - OAB:MT 11.367, KLEBER ELEME 

ALMERCE - OAB:MT 11.378, LUCIANA BRANDÃO - OAB:MT 13.815, 

LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:MT 7.832, Mauro Paulo Galera 

Mari - OAB:3056/MT, Paulo Rogério dos Santos Bachega - 

OAB:13184, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:MT 9.259

 Autos: 403-03.2011.811.0098

Código: 30901

Vistos.

Trata-se de Ação de Procedimento Comum pleiteando indenização por 

danos morais e materiais, proposta por Rubiane Ester Souza Lenk e 

Jadilson Alves de Souza, em face de Banco Bradesco S/A.

A sentença foi proferida às fls. 96-97-v, interposto o recurso de apelação 

e suas razões, fls. 107-111, apresentada as contrarrazões às fls. 

116-130.

Nos termos do art. 1.010, § 3º do CPC, remetam-se os autos ao e. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, com as nossas homenagens.

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.: 58345 Nr: 722-92.2016.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guiomar Evangelista da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:15.020-B, Elizete Aparecida de Oliveira Scatigna - 

OAB:GO/21.941-A

 Autos: 722-92.2016.811.0098

Código: 58345

Apenso: 53150

Vistos.

GUIOMAR EVANGELISTA DA COSTA, ajuizou a presente Ação de 

Embargos à Execução, em face de BANCO BRADESCO S/A, todos 

qualificados nos autos.

Nos autos de Execução (apenso 53150) às fls. 72-75, aportou acordo 

firmado entre as partes, pugnando pela extinção da execução.

 É o breve relatório.

Decido.

Tendo em vista a autocomposição realizada nos autos de execução em 

apenso (53150), e consequente homologação do acordo nos autos 

principal, a extinção dos presentes embargos à execução é medida 

escorreita, haja vista a ausência de interesse processual.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, VI, do Código de Processo Civil.

Após o transito em julgado, certifique-se e remetam-se ao arquivo com as 

baixas e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-42.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELMA DAZA PEDRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte requerente acerca do 13435697

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42267 Nr: 1672-58.2016.811.0080

 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: Ilson Ciriaco da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 
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impulsiono o presente feito para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para requerer o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42101 Nr: 1583-35.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento da diligência mediante emissão de guia, disponível no sítio 

e l e t r ô n i c o  d o  P J M T ( 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para 

cumprimento do Mandado de Execução. 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 das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56753 Nr: 1122-92.2018.811.0080

 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: ADRIANE GONÇALVES DA SILVA, MARCOS ROBERTO 

MOSCONI CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS DE MEIRA , EDMILSON 

ARAUJO FERREIRA, CLAUDINEI PERETI, FABIANA ARAUJO DE MORAIS 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRICA DE SOUZA VIEIRA 

VALER - OAB:60748

 Vistos.

1)Parte autora: Emendar a inicial para comprovar a situação de 

hipossuficiência financeira, no prazo legal.

 2) Parte ré: Esclareça porque apresentou contestação antes do 

recebimento da petição inicial. Prazo de 5 dias.

Secretaria: Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57938 Nr: 1683-19.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A, GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - OAB:22439/A

 Vistos.

 Secretaria: Cadastrar patrono constituído do réu.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 11 

de julho de 2018, às 14h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado após a 

oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as 

alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55935 Nr: 797-20.2018.811.0080

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MARTINS DE OLIVEIRA, EUNICE 

MARIA GRAEBIN OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes (ref. 35).

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.

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).

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.: 44951 Nr: 229-38.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para se manifestar 

acerca da Juntada de Petição do Réu (ref.53).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52179 Nr: 3675-49.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON UILLAMS PEREIRA DA SILVA, 

Tiago Rodrigues de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 (...) Considerando-se que o tipo penal no qual incidiu os acusados possui 

pena de multa cumulada, fixo-a, proporcionalmente, em 600 (seiscentos) 

dias-multa para cada um dos acusados. Inexistindo informações acerca 

da renda dos acusados, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou 

seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.A 
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pena de multa será revertida ao Fundo Penitenciário Estadual.O regime 

inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o SEMIABERTO, a 

teor do que dispõe o art. 33, §2.º, alínea “b”, do Código 

Penal.Considerando-se a totalidade da pena imposta e o regime fixado 

para início de cumprimento de pena, estando ausentes os requisitos 

descritos no artigo 312 do CPP, revogo as custódias cautelares 

anteriormente decretadas em desfavor dos réus. Ante a revogação da 

prisão preventiva dos acusados, concedo-lhe o direito de recorrer em 

liberdade, se assim o desejar. Expeça-se alvará de soltura de ANDERSON 

UILLAMS PEREIRA DA SILVA e de TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO, já 

qualificados nos autos, a ser cumprido, salvo se por outro motivo 

permanecerem presos. Tendo em vista que os acusados se encontram 

segregados no Presídio de Água Boa/MT, expeça-se o necessário ao 

Juízo daquela localidade. O oficial de justiça, quando do cumprimento do 

alvará de soltura, deverá indagar aos réus se desejam ou não recorrer da 

presente sentença, certificando o necessário. Sem prejuízo, notifique-se o 

acusado Anderson Uillams para, querendo, apresentar defesa preliminar 

nos autos de código 42821, devendo informar se possui condições 

financeiras para contratar advogado. Expeça-se o necessário. Determino 

a destruição das drogas, oficiando-se.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44628 Nr: 2077-97.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA E PEREIRA REZENDE LTDA EPP, 

ROBERTO AUGUSTINHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 793,00 (setecentos e 

noventa e três reais) no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 1.207 

da CNGC/MT, para que ele cumpra o Mandado Citação, mediante Guia a 

ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45850 Nr: 475-37.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDO JOSE DELFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Maria Copetti - OAB:SC 

7.187, MARCIA MARIA SMIELEVSKI - OAB:20937

 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, no valor de R$ 793,00 (setecentos e 

noventa e três reais) no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 1.207 

da CNGC/MT, para que ele cumpra o Mandado Citação, mediante Guia a 

ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48434 Nr: 1847-21.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DE JESUS PEREIRA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:GO 18.828, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:GO 

21.593-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 793,00 (setecentos e 

noventa e três reais) no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 1.207 

da CNGC/MT, para que ele cumpra o Mandado Citação, mediante Guia a 

ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52269 Nr: 3600-13.2017.811.0079

 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): José Aparecido da Silva, LEANDRO 

GONÇALVES DOS SANTOS, WILDES OLIVEIRA BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que se manifeste acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada em 10/05/2018 , ref. 21, onde 

informa a impossibilidade de citação dos executados e o pagamento de 

diligência Complementar. Caso concorde deverá providencia o deposito da 

diligência Complementar do Sr. Oficial de Justiça no importe R$ 793,00, 

mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias 

o n l i n e ,  n o  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/complementacao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37193 Nr: 528-86.2015.811.0079

 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): JOÃO BATISTA ALVES CARDOSO, DIVINO 

ALVES CARDOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - OAB:19077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que se manifeste acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada em 10/05/2018 , ref. 47, que 

informa a citação dos executados e solicita pagamento de diligência 

complementar. Caso concorde, deverá providencia o deposito da diligência 

Complementar do Sr. Oficial de Justiça no importe R$ 793,00, mediante 

Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38461 Nr: 1125-55.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Admilson Martins dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 
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impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes a se manifestarem 

sobre o Laudo Pericial juntado em 09/05/2018, ref. 44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37198 Nr: 529-71.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Alves Gabriel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes a se manifestarem 

sobre o Laudo Pericial juntado em 09/05/2018, ref. 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37987 Nr: 857-98.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAMILTON FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:116521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a informações prestada pela Sra. Perita Judicial 

nomeada em 09/05/2018, ref. 32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52268 Nr: 3599-28.2017.811.0079

 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): José Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patron da parte exequente, 

para se manifestar sobre a juntada do mandado de Citação em 09/05/2018 

ref/fls. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49282 Nr: 2196-24.2017.811.0079

 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): MARCOS VILELA MARTINS, Zilmar Brasil 

Macedo, Divino Martins Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-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 sobre a juntada do mandado de Citação em 09/05/2018 

ref/fls. 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47940 Nr: 1574-42.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ARMANDO PEREIRA, Patrícia Fernandes 

de Oliveira Vilela, Maurilio Leite Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 409,00 (quatrocentos e 

nove reais) no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 1.207 da 

CNGC/MT, para que ele cumpra o Mandado Citação, 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.: 50568 Nr: 2817-21.2017.811.0079

 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: WAGNER DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA KARULINY ALVES 

JOSEVICIUS - OAB:20264/O, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:8460 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEOMAR ALVES CARNEIRO 

GUIMARÃES - OAB:22891

 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$ 150,00(cento e 

cinquenta reais) mediante Guia a ser retirada no seguinte link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, conforme certidão 

de referência 61, juntada em 29/05/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52539 Nr: 3718-86.2017.811.0079

 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): ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUZA, José 

Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21678

 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, no valor de R$ 843,00 (oitocentos e 

quarenta e três reais) no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 1.207 

da CNGC/MT, para que ele cumpra o Mandado de Citação, mediante Guia a 

ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Comarca de Rio Branco

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 33/2018 /DF

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART, MMª. JUÍZA SUBSTITUTA E DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE RIO BRANCO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:

 I – REVOGAR a Portaria nº 09/2013/DF, de 27 de março de 2013, 

publicada no DJE 9021, que designou o servidor JOÃO BATISTA 

NASCIMENTO, Técnico Judiciário, matricula 8874, para exercer a função 
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de Gestor Judiciário Substituto, com efeito a partir da data da publicação 

desta.

 II – Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento do 

E. Tribunal de Justiça.

 Rio Branco/MT, 29 de maio de 2018.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza Substituta e Diretora do Foro

PORTARIA N.º 34/2018 /DF

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART, MMª. JUÍZA SUBSTITUTA E DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE RIO BRANCO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:

I – DESIGNAR o servidor SÓCRATES JALVES DE LAET, Auxiliar Judiciário, 

matricula 8864, para exercer a função de Gestor Judiciário Substituto, com 

efeito a partir da data da publicação desta.

 II – Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento do 

E. Tribunal de Justiça.

 Rio Branco/MT, 29 de maio de 2018.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza Substituta e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49656 Nr: 76-55.2018.811.0052

 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: RCdO, SRCdO, MCdOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 

JUNIOR - OAB:MT - 21786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e o que mais dos autos consta, julgo procedente a presente 

ação, art. 487, III, “alínea b” do CPC, e o faço para Decretar o Divórcio do 

casal, extinguindo o vínculo matrimonial com a HOMOLOGAÇÃO do acordo 

nos termos postulados na inicial, onde ficou convencionado que o filho 

ficará sob a guarda e responsabilidade do genitor/2º acordante com visita 

livre a mãe.A mulher voltará a usar o nome de solteira, qual seja, SANDRA 

REGINA CORDEIRO SOBRAL. Expeça-se mandado para averbação da 

sentença no Cartório de Registro competente, independentemente do 

trânsito em julgado, tendo em vista que se trata de pretensão requerimento 

consensual/conjunto.Expeça-se ainda, o necessário em relação à partilha 

dos bens, formal de partilha, ou carta de sentença. Sem custas, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.Por sim, pelos 

trabalhos prestados nestes autos, RETIFICO os honorários anteriormente 

arbitrados, e em consonância com a tabela vigente da OAB/MT, 

arbitrando-lhe honorários advocatícios por analogia aos valores 

estipulados no item 15.1 da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no 

importe de 05 (cinco) URH’s, ou seja, no valor de R$ 4.482,53 (quatro mil 

quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), devendo 

expedir a devida certidão.CIÊNCIA ao Ministério Público.INTIMEM-SE, 

expedindo o necessário. Após, arquive-se o processo, observando-se as 

formalidades legais, e, procedendo-se as anotações de praxe. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52814 Nr: 1615-56.2018.811.0052

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Municipio de Salto do Céu - MT

 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.

1. Trata-se de pedido de ALVARÁ JUDICIAL promovido pelo MUNICIPIO DE 

SALTO DO CÉU/MT, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob 

n.º 15.024.011/0001-89 representado pelo Sr. Prefeito WEMERSON ADÃO 

PRATA, para a realização de festividades tradicionais desta época do 

ano, evento denominado “FESTCÉU”, que se realizará entre os dias 31 de 

maio/2018 e 01, 02 e 03 de junho/2018, a partir das 21:30 horas, nas 

proximidades da cachoeira central da Cidade de Salto do Céu/MT, 

estendendo-se aproximadamente até as 04:00 horas da manhã.

 2. Antes de deliberar acerca do pleito, DÊ-SE vista dos autos ao 

representante do Ministério Público para manifestar.

3. Após, venham-me CONCLUSOS.

4. CUMPRA-SE, com urgência.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11541 Nr: 844-93.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eunice Bezerra de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 4. Se apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade, e em respeito aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, INTIME-SE a parte 

EXEQUENTE para que no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, querendo, 

manifeste-se acerca da impugnação apresentada, com fundamento no 

artigo 10 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11540 Nr: 843-11.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Rosaria Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:6735/MT, Lázaro José Gomes Júnior - OAB:MT - 8.194-A

 ... Se apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade, e em respeito aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, INTIME-SE a parte 

EXEQUENTE para que no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, querendo, 

manifeste-se acerca da impugnação apresentada, com fundamento no 

artigo 10 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11537 Nr: 840-56.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Simone Ursolino dos Santos Vittorazzi Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 ... Se apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade, e em respeito aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, INTIME-SE a parte 

EXEQUENTE para que no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, querendo, 

manifeste-se acerca da impugnação apresentada, com fundamento no 

artigo 10 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11521 Nr: 815-43.2009.811.0052
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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: Valdir Albino de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 ... Se apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade, e em respeito aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, INTIME-SE a parte 

EXEQUENTE para que no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, querendo, 

manifeste-se acerca da impugnação apresentada, com fundamento no 

artigo 10 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13548 Nr: 210-29.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Celma da Silva Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 ... Se apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade, e em respeito aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, INTIME-SE a parte 

EXEQUENTE para que no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, querendo, 

manifeste-se acerca da impugnação apresentada, com fundamento no 

artigo 10 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30289 Nr: 124-24.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cileide Pereira Loures de Laet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Flávia Pereira 

Guimarães - OAB:105.287 MG, Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:OAB/MT 16.846-A

 ... Se apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade, e em respeito aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, INTIME-SE a parte 

EXEQUENTE para que no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, querendo, 

manifeste-se acerca da impugnação apresentada, com fundamento no 

artigo 10 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8881 Nr: 935-57.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aurea de Azevedo Estrambek

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Translade-se cópia da sentença e do acórdão para estes autos, intimando 

a parte autora para que junte o demonstrativo atualizado do débito.

 Após, expeça-se oficio ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, para que proceda ao pagamento das verbas 

atrasadas, por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49783 Nr: 121-59.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalia Adriana Costa, MCCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azinete Borges Xavier Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 

JUNIOR - OAB:MT - 21786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar- no prazo legal, acerca 

da certidão de referência 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13998 Nr: 659-84.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edimara Rodrigues dos Santos, Abel Marques 

Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cuida-se de IMPUGNAÇÃO ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo 

Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS em que se alega EXCESSO DE 

EXECUÇÃO (fls. 159/160).

A impugnante/executada juntou planilha de cálculo do valor que entende 

ser o devido, conforme exigência do artigo 535, § 2º do CPC/2015.

A Secretaria deste juízo informa ser tempestiva a impugnação 

apresentada, conforme certidão de fls. 161.

Foi determinada realização de cálculo pela contadoria do juízo (cálculo às 

fls. 163).

Intimadas a se manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo 

contador judicial, a impugnada/exequente pugnou pela rejeição da 

impugnação enquanto a impugnante/executada requereu a homologação 

dos cálculos por ela apresentados, já que idêntico aos que foram 

apresentados pela contadoria do juízo.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Cumpridas as formalidades exigidas no artigo 535 do CPC/2015 e sendo 

tempestiva, CONHEÇO a impugnação apresentada.

 Verifico que o alegado excesso de execução gira em torno da aplicação 

da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça em face das parcelas 

pagas após o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela.

A referida súmula dispõe que “os honorários advocatícios, nas ações 

previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a 

sentença”. Portanto, pela teor da súmula e dos precedentes que a 

originaram, nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios devem 

incidir sobre as prestações vencidas, entendidas estas como as ocorridas 

até a prolação da decisão exequenda.

 “(...) Esta interpretação, além de facilitar a execução da sentença, evita 

conflito de interesses entre parte-autora e patrono, o que deve ser 

sempre buscado, porquanto a este interessaria a delonga da causa, com 

vistas a uma maior base de cálculo dos honorários, enquanto àquela o seu 

apressamento, para ter satisfeita a pretensão deduzida." (EREsp 198260 

SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/1999, 

DJ 16/11/1999, p. 183)

A jurisprudência é clara no sentido de que o marco final da verba 

honorária deve ser a decisão na qual o direito do segurado foi 

reconhecido, ou seja, na data da sentença ou no acórdão de concessão 

do benefício.

Tendo em vista que o argumento da impugnante refere-se a limitação da 

incidência de honorários até a data da concessão da medida liminar, 

entendo que sua tese não merece prosperar.

Nota-se, por outro lado, que o cálculo apresentado pela parte exequente 

está em perfeita consonância com a Súmula 111 do STJ, ou seja, a base 

de cálculo para incidência dos honorários são os valores das prestações 
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vencidas até a data da sentença.

 Por todo exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada, devendo o 

cumprimento de sentença seguir seus trâmites regulares com base nos 

cálculos apresentados pela parte exequente.

Em virtude da resistência ao pleito executivo do título judicial (impugnação 

ao cumprimento de sentença), FIXO NOVOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS em sede de cumprimento de sentença NO MONTANTE DE 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do 

artigo 85, parágrafos 3º, I e 7º, do CPC/2015.

 EXPEÇA-SE, por intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, precatório em favor da parte exequente, observando-se o 

cálculo apresentado às fls. 153/155. Tratando-se de obrigação de 

pequeno valor, proceda-se ao pagamento no prazo de 2 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente (art.535, § 3º, CPC/2015).

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13540 Nr: 202-52.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 ... Se apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade, e em respeito aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, INTIME-SE a parte 

EXEQUENTE para que no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, querendo, 

manifeste-se acerca da impugnação apresentada, com fundamento no 

artigo 10 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11520 Nr: 814-58.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernesto Bartolomeu de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 ... Se apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade, e em respeito aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, INTIME-SE a parte 

EXEQUENTE para que no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, querendo, 

manifeste-se acerca da impugnação apresentada, com fundamento no 

artigo 10 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42711 Nr: 260-45.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 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 o patrono da parte ré para apresentar contrarrazões 

recursais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35961 Nr: 380-59.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio da Costa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ ANTONIO DA COSTA PEREIRA, Rg: 

687.554, Filiação: José Costa Pereira e Maria Vieira Pereira, brasileiro(a), 

natural de Rio Branco-MT, casado(a), gerente de fazenda, Telefone (65) 

9995-2180. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, praticou o denunciado JOSÉ ANTÔNIO 

DA COSTA PEREIRA os delitos previstos no art. 129, §§9º e 10, do Código 

Penal /c art. 7º, inc. II da Lei nº 11.340/2006 (1º fato) e art. 129, §9º, do 

Código Penal (2º fato), razão pela qual requer que a presente seja 

recebida, registrada e autuada, para determinar sua citação, para 

responder à acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), e em seguida, 

designar data para a realização de audiência de instrução e julgamento, 

com a oitiva das testemunhas do rol abaixo ofertado e seu interrogatório, 

até final condenação (art. 399 e s. do CPP).

Despacho: Processo n.º 380-59.2015.811.0052 – Código: 35961Vistos em 

correição.Defiro “in totum” a cota Ministerial de ref. 19, pelo que 

DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado JOSÉ ANTÔNIO DA 

COSTA PEREIRA, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 361 

do Código de Processo Penal, considerando que houve várias tentativas 

de citação (ref. 07 e ref. 94), sem sucesso.Transcorrido “in albis” o prazo, 

dê-se VISTA ao Ministério Público para pugnar o que entender de 

direito.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, João Batista 

Nascimento, digitei.

Rio Branco, 24 de maio de 2018

João Batista Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44709 Nr: 1216-61.2017.811.0052

 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: DdJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBdS, VAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES DE PAULA ALMEIDA - 

OAB:24.735, Charles de Paula Almeida - OAB:MT - 24735-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1- A CITAÇÃO dos requeridos no endereço mencionado na inicial, com as 

advertências legais.2 - A realização de estudo psicossocial no PRAZO DE 

30 (trinta) dias, para confirmar ou não a existência da paternidade 

socioafetiva entre o pai registral e o adolescente, com entrevista do 

requerente DIONISIO DE JESUS NASCIMENTO, dos requeridos PAULO 

HENRIQUE e VAUNEIS APARECIDO DA SILVA (pai registral) e de outras 

pessoas próximas que possam oferecer subsídios sobre a existência de 

paternidade socioafetiva entre as partes ou não.3 - Seja oficiado ao 

Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Rio Branco-MT, 

solicitando o envio de cópia do assento de nascimento de PAULO 

HENRIQUE SOUZA DA SILVA (livro 12-A, fls. 59, n.º de ordem 10.032), no 

prazo de 30 (trinta) dias, a fim de confirmar como o nome da genitora foi 

grafado. 4 - De acordo com a dicção do art. 72 do novo Diploma 

Processual Civil, in verbis:Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao: I - 

incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste 
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colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade;II - réu preso 

revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto 

não for constituído advogado. (negritei)5 – E considerando que o 

expediente do núcleo da Defensoria Pública desta Comarca encontra-se 

suspenso de acordo com a Portaria n.779/2017, NOMEIO como curador 

especial o advogado LUIZ GABRIEL MARTINS – OAB 24.343/0 - Resolução 

n. 96/2007, visto que é dever do Estado, prestar assistência jurídica 

integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal. 6 - 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.7 - INTIME-SE o d. 

causídico, para em caso de aceitação do múnus, representar os 

interesses do adolescente/requerido PAULO HENRIQUE SOUZA DA 

SILVA. 8 - CIÊNCIA ao MPE.9 – COM A JUNTADA DO LAUDO DO 

PSICOSSOCIAL e CERTIDÃO DE NASCIMENTO do adolescente, voltem-me 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12660 Nr: 500-78.2010.811.0052

 AÇÃO: Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Virgínia Salomão Ávila

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Saúde do Estado de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sendo seu silêncio interpretado como 

satisfação da obrigação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37570 Nr: 961-74.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Celço Barbosa de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Sfredo Dalmolin - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo nº. 961-74.2015.811.0052 – Código nº 37570

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a d. Defensora Pública, estava 

patrocinando os interesses da ré, porém, no dia 01.09.2017, houve 

SUSPENSÃO do expediente da Defensoria Pública militante nesta 

Comarca, em razão da Portaria de nº 779/2017DPG.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, o réu deve ser assistido por defesa técnica, sob 

pena de nulidade absoluta.

 Posto isso, DETERMINO A INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA 

CONSTITUIR NOVO ADVOGADO, OU, EM NÃO TENDO CONDIÇÕES, 

MANIFESTAR SEU DESEJO DE SER PATROCINADO POR DEFENSOR 

DATIVO, DEVENDO O SR. MEIRINHO CERTIFICAR.

 Declarada a hipossuficiência, NOMEIO, como Defensor Dativo, desde já, o 

Dr. ADAILTON DA SILVA PERES, OAB/MT n. 5106-A, para que atue como 

advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Assim, de acordo com o que manifestar a ré, INTIME-SE o douto causídico 

para, em caso de aceitação do múnus, representar os interesses do 

acusado.

 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.

Ademais, apresentada a Resposta à Acusação (Ref. 24), na forma do 

artigo 396-A, do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes 

as causas de absolvição sumária previstas no art. 397, do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 26 

DE JULHO DE 2018, ÀS 14H30MIN, ocasião que serão ouvidas a vítima, as 

testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório da 

acusada.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

CIÊNCIA ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40555 Nr: 1120-80.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Francisco Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 "...Declarando o réu não ter condições financeiras para constituir 

causídico, NOMEIO, desde já, como defensor dativo o Dr. ADAILTON DA 

SILVA PERES, OAB/MT n. 5106-A, para que atue como advogado nesta 

ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – Resolução n. 96/2007, considerando que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da CF/88. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41202 Nr: 1501-88.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONNIE DE JESUS OLIVEIRA ME, Ronnie de 

Jesus Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos com 

finalidade de intimar a parte exequente, para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 29.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32164 Nr: 626-26.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Roque de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

reeducando para se manifestar nos autos, acerca do cálculo de pena de 

folhas 102.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37381 Nr: 855-15.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Polido Rodrigues, Andre Luiz Polido 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Autos: 855-15.2015.811.0052 – Código: 37381

Vistos em correição.
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RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de ADRIANO POLIDO RODRIGUES 

e ANDRE LUIZ POLIDO CARDOSO, 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 dos acusados, para responderem 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 serão ouvidos no processo, bem como não serão intimados de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não forem encontrados para intimações.

No ato da citação, deverá o Oficial de Justiça CERTIFICAR, além do ato de 

ofício, SE O RÉU POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA 

CONTRATAÇÃO DE DEFESA TÉCNICA para atuar no processo.

 Em caso negativo, NOMEIO desde já, o Dr. ANDRÉ C. PAIVA – OAB/MT 

22398/0, desta Comarca para, em caso de aceitação do múnus, atuar em 

favor do réu ADRIANO e o Dr. MARCELO BARROSO VIARO – OAB/MT 

13.290-A para atuar em favor do réu ANDRÉ LUIZ, devendo a secretaria 

remeter os autos para a resposta à acusação na forma do art. 396-A do 

CPP.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

DETERMINO 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).

Ademais, em detida análise, assevero que o presente feito possui 

armas/munições apreendidas, as quais se encontram em depósito judicial 

neste Juízo.

 A respeito da situação, visando a drástica redução da quantidade de 

armamento armazenado pelo Poder Judiciário, o CNJ publicou a Resolução 

nº 134/2011, e com a finalidade de regulamentar a referida, no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a Corregedoria-Geral da 

Justiça editou o Provimento nº 05/2017 – CGJ.

 Desta forma, foi recomendado aos Magistrados que se abstenham de 

manter armamento nas dependências do fórum, conforme dispõe o art. 5º 

da Resolução 134/11-CNJ citada:

 Art. 5º - as armas de fogo e munições já depositadas em juízo, como 

objeto de processo-crime em andamento, fase de execução penal ou 

arquivados, deverão, no prazo de cento e oitenta dias, ser encaminhadas 

ao Comando do Exército para os devidos fins, salvo se sua manutenção 

for justificada por despacho fundamentado (destaque acrescido).

Assim sendo, DETERMINO que sejam intimadas as partes sobre o 

resultado do laudo pericial acostado aos autos às fls. 51/60 e que se 

proceda com a eventual NOTIFICAÇÃO do proprietário de boa fé, caso 

houver, no prazo de 05 (CINCO) DIAS, para manifestação quanto ao 

interesse de restituição dos armamentos/munições, nos termos do art. 1º 

da Resolução 134/11-CNJ.

 CIÊNCIA ao MPE.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14183 Nr: 845-10.2011.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Correa da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 18 DE DEZEMBRO DE 

2018 ÀS 13H30MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39558 Nr: 600-23.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldeide de Laia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 04 DE DEZEMBRO DE 

2018 ÀS 15H00MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47407 Nr: 2680-23.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Pereira Canela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O

 Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 05 DE DEZEMBRO DE 

2018 ÀS 13H00MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42306 Nr: 77-74.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilsimar Silvestre de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 05 DE DEZEMBRO DE 

2018 ÀS 15H00MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40515 Nr: 1092-15.2016.811.0052

 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): Luciano Roma dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 05 DE DEZEMBRO DE 

2018 ÀS 15H30MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38716 Nr: 230-44.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Alfredo Santos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 18 DE DEZEMBRO DE 

2018 ÀS 14H45MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33255 Nr: 246-66.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio de Lima Rio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graziele Penachioni 

Claudino - OAB:MT - 16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - 

OAB:MT - 9.087

 Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 18 DE DEZEMBRO DE 

2018 ÀS 14H00MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52804 Nr: 1608-64.2018.811.0052

 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: CAPdM, VRdSM, NKRdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 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 natureza da ação, DÊ-SE vista dos autos ao 

representante do Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos para decisão ou deliberação.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52800 Nr: 1605-12.2018.811.0052

 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: JLSM, EHSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/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 natureza da ação, DÊ-SE vista dos autos ao 

representante do Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos para decisão ou deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32498 Nr: 963-15.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian da Silva, AdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12426 Nr: 264-29.2010.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Aquino de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdnei Vitorazzi Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Collégio Alves - 

OAB:5403/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45620 Nr: 1717-15.2017.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gomes Peppes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bento Lagarto Abraços

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Paula Ferreira - 

OAB:OAB/MT 13.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Carlos Rezende - 

OAB:9146/MT, José Esteves de Lacerda filho - OAB:2.492/MT

 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 
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finalidade de intimar a parte embargada, para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 6478 Nr: 621-82.2005.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA, Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso - Central 

Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Benedito Viana, Euclides Barbosa 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:15.464/MT, Rute de Laet e Soares - OAB:6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helder Anunciato Corrêa - 

OAB:MT- 7934

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para retirar a Cédula de CRV – CRLV 

nº 013810676526, referente ao exercício de 2017.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81308 Nr: 1272-23.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivana Maria de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção a decisão proferida ref 4 DESIGNO audiência de Conciliação a 

realizar-se nesta Comarca, sito a Avenida Otávio Costa s/n, Bairro Santo 

Antonio ao lado Prefeitura Municipal de Rosário Oeste-MT, no dia 26 DE 

JUNHO de 2018, às 17:00 horas, nos autos acima mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81341 Nr: 1303-43.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLENA COMERCIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA JANGADA LTDA, 

JEFFERSON ALVES DE SOUZA, LINCOLN ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção a decisão proferida ref 4 DESIGNO audiência de Conciliação a 

realizar-se nesta Comarca, sito a Avenida Otávio Costa s/n, Bairro Santo 

Antonio ao lado Prefeitura Municipal de Rosário Oeste-MT, no dia 24 DE 

JULHO de 2018, às 14:30 horas, nos autos acima mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27733 Nr: 634-34.2011.811.0032

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdPMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Lima do Nascimento - 

OAB:MT. 4.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestação, bem como requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81015 Nr: 861-48.2017.811.0053

 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: JOÃO MÁRIO MELO FAGUNDES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZA MORAIS DE OLIVEIRA, Espólio de 

ABELINO BENTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIR AUGUSTO LINO - 

OAB:9137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para citação da requerida. Para tanto, a 

parte requerente deverá acessar o site do TJMT e emitir a guia de 

diligência, e informar nos autos o pagamento. Site do TJMT > emissão de 

guias online > diligencias > emissão de guia de diligencia - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, dentro do prazo de 

5 dias, sob pena de se presumir o desinteresse no prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85589 Nr: 633-39.2018.811.0053

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE SANTO 

ANTONIO DE LEVERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON PEREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22984/O

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Débora Smerdeck Piotto, OAB/MT 22.984 (Tel: 99215.5333 ou 98118-2442) 

como Defensora Dativa da parte ré ROBSON PEREIRA SOARES, para 

atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão fixados de acordo 

com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os atos processuais 

praticados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78240 Nr: 1580-64.2016.811.0053

 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: RODRIGO ARLESSON MARINHO, DMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES BAENA 

CASTILLO - OAB:13691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para citação da requerida. Para tanto, a 

parte requerente deverá acessar o site do TJMT e emitir a guia de 

diligência, e informar nos autos o pagamento. Site do TJMT > emissão de 

guias online > diligencias > emissão de guia de diligencia - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, dentro de 5 dias, 

sob pena de se presumir desinteresse no prosseguimento do feito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-21.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON CLARO PEREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000603-21.2017.8.11.0053; Valor causa: R$ 18.868,38; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDEMILSON CLARO PEREIRA Parte 

Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

INTIME-SE o executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente 

corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), 

à luz do art. 523, § 1º do CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 13 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000150-60.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO PIRES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIA VIDROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT0011447A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 29 de maio de 2018 MARLY SAVASSA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000582-45.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ ALVES RIBEIRO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE OAB - MT17671/O-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)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 29 de maio de 2018 

MARLY SAVASSA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-07.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA LEITE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

NEIVA PINTO TAPAJOS NASCIMENTO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY DOS SANTOS PEREIRA OAB - MT0006504A (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ OAB - MT22327/O-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000063-07.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[COMPRA E VENDA, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JACIRA LEITE DA CRUZ Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO, NEIVA PINTO TAPAJOS 

NASCIMENTO Vistos etc. Digam as partes acerca do adimplemento das 

obrigações entabuladas no acordo, bem assim acerca do pedido de 

desbloqueio do veículo. Prazo de 10 (dez) dias, pena de presunção tácita 

de pagamento total do acordo e assunção ao pedido de desbloqueio do 

veículo. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-46.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSLLAINE KAROLINE DE MELO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 29 de maio de 2018 MARLY SAVASSA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-09.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (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, 29 de maio de 2018 MARLY SAVASSA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000617-05.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIR DE LIMA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 29 de maio de 2018 MARLY SAVASSA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 028/2018 - CA

A Doutora Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini - Juíza de Direito e Diretora 

do Foro da Comarca de São José dos Quatro Marcos, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc.

CONSIDERANDO a recomendação proferida pelo Excelentíssimo 

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO – Presidente do Egrégio Tribunal de 

Justiça/MT, em expediente n.º 0048829-05.2018.811.0000, em 29 de maio 

de 2018, a qual recomenda aos Senhores Juízes Diretores do Foro das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso deliberarem sobre eventual 

suspensão dos prazos processuais, desde que mantido o expediente 

forense, diante a situação concreta de cada Município, devido a falta de 

combustível para locomoção, visando garantir o acesso a justiça, 
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resguardando as prerrogativas dos advogados e jurisdicionados;

CONSIDERANDO o Ofício 2018 da OAB/MT, através da Sétima Subseção 

de Mirassol D’Oeste/MT, o qual solicita a suspensão dos prazos 

processuais;

RESOLVE:

Art. 1.º SUSPENDER os prazos processuais no âmbito do Foro Judicial 

desta Comarca no período de 29/05 a 04/06/2018.

Art. 2.º Esta Portaria entrará em vigor, a partir desta data, revogando-se 

as disposições em Contrário.

Publique e cumpra-se, remetendo cópia ao Tribunal de Justiça, à 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso e a Sétima Subseção da 

OAB/MT.

São José dos Quatro Marcos, 29 de maio de 2018.

Lilian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito e Diretora do Foro

 

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53311 Nr: 1095-14.2013.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL GARCIA ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL DE CARVALHO 

FRANCO - OAB:MT-3498

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1095-14.2013.811.0039 Código 53311

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: JOSIEL GARCIA ELIAS

INTIMANDO (A, S): Réu(s): Josiel Garcia Elias, Rg: 1611271-7 SSP MT 

Filiação: José Elias e Lucilene Salazar Garcia, data de nascimento: 

04/07/1986, brasileiro(a), natural de Denise-MT, solteiro(a), vaqueiro, 

Endereço: ATULAMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/07/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constitua 

novo advogado para patrocinar sua defesa nos autos.

DESPACHO: Vistos. Defiro conforme o requerido pela Defensoria Pública 

às f. 187-v.Considerando que o acusado JOSIEL GARCIA ELIAS 

encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, conforme certidão 

de f. 187 intime-o por edital para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

constitua novo advogado para patrocinar sua defesa nos autos. Exaurido 

o prazo, cumpra-se conforme o determinado às f. 183. Às providências. 

São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de maio de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Eu, Vera Lucia Borges da Silva Auxiliar Judiciara, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 25 de maio de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 19/2018-DF - Estabelecer a escala de plantões do mês 

de JUNHO/2018 como abaixo relacionado:

* A Portaria nº 19/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107292 Nr: 356-45.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 1ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, 

AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM KRUG, ISOLA KRUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9183/MT, RICARDO 

AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 Para INTIMAR a parte requerente através do seu procurador para efetuar 

o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça através do site do 

TJMT, juntando o comprovante através do PEA para efetivo cumprimento 

da Deprecata.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 82916 Nr: 2846-45.2015.811.0078

 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: ANDRÉ LUIZ FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA RAQUEL SUZUKI 

TAMIOZZO, MAXIMILIANO KRAUSPENHAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para intimar a parte requerente através do seu procurador para recolher 

a diligência do Sr. Oficial de Justiça para o efetivo cumprimeto do mandado 

de citação.

 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:

 Para INTIMAR a parte requerente através de seu procurador para efetuar 

o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça em diligência urbana 

02 atos para efetivo cumprimento do mandado expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110364 Nr: 2285-16.2018.811.0078

 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: CLAUDIOMIRO TASCHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANI FILHA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGENCIA, para 

DETERMINAR que Banco do Brasil (Agência 571-1) estorne a quantia de 

R$ 660,90 (seiscentos e sessenta reais e noventa centavos), ainda 

disponíveis junto à conta bancária (Ag. 571-1 C/C 62805-0) da Requerida 

DAIANI FILHA NASCIMENTO, para a conta bancária do Autor 

CLAUDIOMIRO TASCHIN, qual seja, Ag. 1590-3, C/C 18.403-9, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária pelo 

descumprimento.CITE-SE a requerida por EDITAL pelo prazo de 30(trinta) 
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dias eis que se encontra em local incerto e não 

sabido.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110475 Nr: 2351-93.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON CORDEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação.

Após, tornem os autos conclusos para análise do pedido liminar.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110483 Nr: 2355-33.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON CORDEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação.

Após, tornem os autos conclusos para análise do pedido liminar.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107589 Nr: 522-77.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, JDC 4ª VARA CÍVEL DE 

DOURADOS/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESELANE GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603-B, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:SP/6.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104088 Nr: 3694-61.2017.811.0078

 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: S S AGRO TRANSPORTES LTDA-EPP, FLAVIO CÉSAR 

SMANIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS AUGUSTO GOULART 

LEMOS - OAB:44284, RISSIANE DAMIÃO DOS SANTOS KOECHE 

GOULART - OAB:13.652 SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 Vistos etc.

Proceda o Senhor Gestor judiciário o cadastramento do Advogado do 

requerido.

Após, INTIME-SE o requerido para se manifestan no prazo de 05(cinco) 

dias quanto ao pedido de suspensão acostado à ref. 31, ante o 

arrematamendo do bem.

Após, remetam-se os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 97854 Nr: 645-12.2017.811.0078

 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: JCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLLIANA PORTES SODEIRO - 

OAB:11.078

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial constante da inicial em 

todos os seus termos.Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, na forma do artigo 487 inciso III do Código de Processo Civil/2015, e 

declaro EXTINTA A UNIÃO ESTÁVEL EXISTENTE ENTRE OS 

AUTORES.Com o trânsito em julgado, certifique-se o necessário e 

remetam-se os autos imediatamente ao arquivo com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE 

Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de IPIRÁ/BH para que 

determine a expedição de mandado de averbação (art. 10, I, do Código 

Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de 

Registro Civil competente (IPIRÁ/BH), adotando as providências 

necessárias, devendo encaminhar a este juízo a certidão devidamente 

averbada para posterior levantamento dos requerentes . 

INTIME-SE.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106728 Nr: 4900-13.2017.811.0078

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSS, JSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

CPC, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Expeça-se o 

Termo de Guarda definitiva da menor em favor da genitora MICHELE DOS 

SANTOS SILVA.Sem custas.Transitada em julgado, cumpridas as 

formal idades lega is ,  ARQUIVE-SE.Ciênc ia  ao Min is tér io 

Público.Publique-se.Intimem-se a Defensoria Pública.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106400 Nr: 4744-25.2017.811.0078

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADS, ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

CPC, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Expeça-se o 

Termo de Guarda definitiva do menore em favor do genitor BRUNO ALVES 

DOS SANTOS.Sem custas.Transitada em julgado, cumpridas as 

formal idades lega is ,  ARQUIVE-SE.Ciênc ia  ao Min is tér io 

Público.Publique-se.Intimem-se a Defensoria Pública.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105892 Nr: 4533-86.2017.811.0078

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKDOX, ZT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial constante da inicial em 

todos os seus termos.Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, na forma do artigo 487 inciso III do Código de Processo Civil/2015, e 

declaro EXTINTA A UNIÃO ESTÁVEL EXISTENTE ENTRE OS 

AUTORES.Com o trânsito em julgado, certifique-se o necessário e 

remetam-se os autos imediatamente ao arquivo com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.Expeça-se o termo de Guarda do 

menor em favor do GENITOR.Expeça-se Ofício ao Cartório do 2º Ofício da 

Comarca de Sapezal para as providências cabíveis e anotações de praxe, 

na escritura Pública Declaratória de União Estável constante do livro 014-D 

Fls. 149 e vs.INTIME-SE.Ciência ao MP.Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104993 Nr: 4131-05.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACELIO BEATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 (...)Sem prejuízo, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, REJEITO os Embargos de Declaração ante a inexistência de omissão, 

contradição ou obscuridade na sentença.Advirto ao embargante que caso 

interponha outro embargos com o objetivo de obstar o cumprimento da 

decisão, estará sujeito a aplicação da multa preconizada no artigo 1026 § 

2º do CPC/2015.CUMPRA-SE INTEGRALMENTE a decisão de referência 21 

bem como a de referência 40 no tocante a devolução do 

veículo.INTIME-SE.P.R.I.Transitada em julgado sem interposição de 

recursos, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-41.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DORLAY ANTONIO MUHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANIA APARECIDA CARRIJO OAB - GO14025 (ADVOGADO)

 

Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca da r. 

sentença de ID 11882526 prolatada nos autos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 84328 Nr: 1890-29.2015.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELCIO LINO DA SILVA - ME, HELCIO LINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JARDIM DRIEMEYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA GONÇALVES 

- OAB:5150-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 Assim, de rigor reconhecer que houve relação jurídica apta a ensejar 

execução, razão pela qual é forçoso reconhecer o débito pleiteado na 

execução.Posto isso, rejeito os embargos opostos, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações 

legais.Traslade-se cópia da presente decisão aos autos de execução 

c ó d i g o  3 5 1 9 2 . E x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o . P u b l i q u e - s e . 

Intimem-se.Sapezal/MT, 25 de maio de 2018. CONRADO MACHADO 

SIMÃOJuiz de Direito

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 41060 Nr: 1611-55.2012.811.0108

 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: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODUVALDO DOS SANTOS SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950, Evandro Silva Ferreira - OAB:MT0011538O, Luiz Gustavo 

Giaretta - OAB:OAB/MT 10172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o ato deprecado foi devolvido sem cumprimento pela 

ausência das custas de distribuição de carta precatória, razão pela qual 

impulsiono os autos para a intimação da parte Autora/Exequente, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias, providenciar o recolhimento das 

custas processuais de distribuição de Carta Precatória à Comarca de 

Santa Fé-MT. Esclareço que os recolhimentos devem ser juntados e 

comprovados a estes autos para posterior envio do ato deprecado, nos 

termos do Art. 389 CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 62440 Nr: 692-56.2018.811.0108

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPO, SLKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUE, SLG, SM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:MT 17.824-0, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:MT 5425-B

 Processo n°: 692-56.2018.811.0108 (Código 62440)

Requerentes: Vital Pedro Oberherr e Outra

Requerido: Luiz Umberto Eickhoff

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

VISTOS.

Em atenção ao teor da petição inclusa (f.82), em que os terceiros 

devedores do requerido postulam por esclarecimento acerca da entrega 

dos grãos, determino o integral cumprimento da decisão judicial pretérita 

(f.67-69), que concedeu a tutela de urgência, depositando os grãos em 

favor dos requerentes, na forma já definida.

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 25 de maio de 2018.

CASSIO LUIS FURIM

Juiz de Direito cooperador

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 56016 Nr: 129-96.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANEI BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 Considerando a certidão acostada a fl. 53, em que dá a informação que a 

Dra. Amanda de Souza Campos Belo Silveira, OAB 12584/MT é 

procuradora do réu, impulsiono os autos para promover a intimação da 

douta advogada para oferecer defesa prévia ou informar não ser 

procuradora do réu, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 9853 Nr: 160-10.2003.811.0108

 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: IVOIR LUSTOZA FONSECA, MARIA DA CONCEIÇÃO DA 

FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO L. RUBIN PASQUALOTTO, ERMES 

RUBIN PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

3.562-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B, JOÉVERTON SILVA DE JESUS - OAB:9946/mt

 CERTIFICO E DOU FÉ, que o recurso de apelação do requerido é 

tempestivo, razão pela qual impulsiono os autos para promover a intimação 

da parte requerida, por seu procurador, para no prazo de 15 dias 

manifestar-se em contrarrazões de recurso de apelação.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57423 Nr: 115-21.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA VITORIA RIBEIRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341.115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do advogado (a) 

consoante fl. 89/90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58165 Nr: 453-92.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT, JOEL BORTOLASSI - OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:17062/O

 Processo nº 453-92.2016.811.0085 (Código 58165)

Requerente: Genir Marsango

Requerido: Eduardo Zarth Marsango

Vistos.

Considerando que a audiência de conciliação designada nos autos de 

Código 53626 restou infrutífera, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

Após, devidamente certificado, voltem-me os autos conclusos para 

ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 08 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63464 Nr: 68-03.2018.811.0077

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alci Costa Mozer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18.079/O

 Diante disso, determino seja aberta vistas dos autos ao Ministério Público 

para que se manifeste sobre os documentos juntados.DAS 

DETERMINAÇÕES FINAISDesigno AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA a ser 

realizada em 04/06/2018, às 14h00min, na qual serão estabelecidas as 

condições do novo regime.DOS NOVOS CÁLCULOS Por fim, ante a 

concordância das partes quanto a declaração dos dias remidos, 

HOMOLOGO o cálculo de liquidação de pena elaborado nesta 

oportunidade, que segue anexo a esta decisão.CIENTIFIQUE-SE a Defesa 

e o Ministério Público.Assino esta decisão mediante certificado digital e à 

distância porque estou na Comarca de Pontes e Lacerda para jurisdicionar 

a 3ª Vara, em cumulação, e não há combustível disponível para 

comparecer pessoalmente na Comarca de Vila Bela da Santíssima 

Trindade.EXCEPCIONALMENTE SERVE ESTA DECISÃO COMO ALVARÁ DE 

SOLTURA, DEVENDO SER POSTERIORMENTE REGULARIZADO NO BNMP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63559 Nr: 131-28.2018.811.0077

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anselmo Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Posto isso, HOMOLOGO os cálculos de fls. 79 e CONCEDO ao 

recuperando ANSELMO FERNANDES DA SILVA o benefício da progressão 

do regime fechado para o SEMIABERTO.EXPEÇA-SE o ALVARÁ DE 

SOLTURA para cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, se por 

outro motivo não estiver preso.Desde já o recuperando se compromete a 
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cumprir as seguintes condições: [...] Fica ciente o sentenciado que, em 

caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES 

ACIMA, este juízo determinará a expedição de MANDADO DE PRISÃO e o 

seu lançamento no BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO DO 

CNJ (BNMP), devendo o recuperando aguardar preso a designação de 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO e podendo acarretar a REVOGAÇÃO DO 

BENEFÍCIO e a REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, 

independentemente da quantidade de pena remanescente, conforme 

dispõem o art. 50, V e art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal, pois a 

violação dos deveres demonstra descompromisso do apenado com o seu 

próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais 

obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e 

comprometimento do recuperando.Designo AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA a 

ser realizada em 04/06/2018, às 14h00min, na qual serão estabelecidas as 

condições do novo regime.Oficie-se à Cadeia Pública requisitando 

atestado emitido pelo Diretor ou por professor(a) ministrante das 

horas-aulas obtidas pelo reeducando, conforme documentos de fls. 

65/77.Após a realização da audiência admonitória, e resposta do Ofício 

acima, ELABORE-SE um novo cálculo de pena, tendo como data-base para 

progressão de regime a data da audiência admonitória, e incluindo-se 

eventuais novas remissões de pena, intimando-se as partes para 

manifestação acerca do referido cálculo.Após voltem os autos conclusos 

para homologação.CIENTIFIQUE-SE a Defesa e o Ministério Público.Às 

providências.Assino esta decisão mediante certificado digital e à distância 

porque estou na Comarca de Pontes e Lacerda para jurisdicionar a 3ª 

Vara, em cumulação, e não há combustível disponível para comparecer 

pessoalmente na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61563 Nr: 783-79.2017.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Interligação Elétrica do Madeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gonçalo Gomes da 

Silva Junior - OAB:7940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Moreira 

Monteiro - OAB:210.388, raphael roberto peres caropreso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a Parte Requerida para, no 

prazo de 5 dias, apresentar manifestação acerca dos documentos 

juntados, fls. 32/37, em conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 

deste juízo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54308 Nr: 870-40.2014.811.0077

 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): Jader Nascimento Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JADER NASCIMENTO PIMENTA, Cpf: 

03799347100, Rg: 2.222.505-6, Filiação: Milton Alves Pimenta e Clenir 

Riquelme do Nascimento, data de nascimento: 06/08/1991, brasileiro(a), 

natural de Pontes e Lacerda-MT, serviços gerais, Telefone 9935-7989. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c 

109, inciso VI, ambos do Código Penal, DECLARO extinta a punibilidade do 

réu JADER NASCIMENTO PIMENTA.Após o trânsito em julgado, recolha(m)

-se o(s) mandado(s) de prisão eventualmente expedido(s) nos autos e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I. 

Intime-se o Ministério Público. No ato da intimação da presente sentença, 

deverá ser indagando ao acusado se deseja recorrer, o que será feito 

mediante termo, a teor do art. 1.421 e seu parágrafo único da 

CNGCGJ/MT.Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 08 de janeiro de 

2018.Elmo Lamoia de MoraesJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rita Profeta da 

Cruz, digitei.

Vila Bela da Santíssima Trindade, 14 de março de 2018

José Carlos de Souza CândidoGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31809 Nr: 1109-49.2011.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diogo Villar Perez, Armerinda Doria Perez, WAGNER 

VILLAR PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Murilo de Arruda Alves, Espólio de 

Celio Antero de Carvalho, Cartório do 1º Serviço Registral de Vila Bela da 

Santíssima Trindade-MT, Claudio José Wenpap Junior, Cartório de Registro 

Civil e Notas de Nossa Senhora do Livramento/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT, João Otávio Mundim Oliveira - 

OAB:22.817/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPÓLIO DE CELIO ANTERO DE 

CARVALHO, Cpf: 43259618104, Rg: 1.603.352, 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: DIOGO VILLAR PEREZ. brasileiro, divorciado, 

aposentado, portador da Cédula de Identidade (RG) n°; 1.533.041 SSP/SP, 

residente e domiciliado na avenida Marechal Rondon, 350, centro, em 

Pontes e Lacerda - MT, e, ARMERINDA PORIA PEREZ. brasileira, 

divorciada, aposentada, portadora da Cédula de Identidade (RG) n° 

16.851.494 SSP/SP, residente e domiciliada na rua Barão do Rio Branco, 

853, na cidade de Santo Anastácio - SP. ambos, neste ato, representados 

por seu filho comum, WAGNER VILLAR PEREZ, brasileiro, casado, 

pecuarista, portador da Cédula de Identidade (RG) n° 1119586-0 SSP/MT, 

residente e domiciliado na rua Manoel F. Pereira. 964. nesta cidade e 

comarca de Pontes e Lacerda – MT vêm propor, com fulcro no artigo 282 e 

seguintes do Código de Processo Civil, a presente Ação Declaratória de 

Nulidade de Escrituras Públicas de "Venda e Compra" c/c Cancelamentos 

de Registros Imobiliários com Pedido de Tutela Antecipada" em desfavor 

de Ricardo Murilo de Arruda Alves, brasileiro, solteiro, advogado, portador 

da cédula de identidade (RG) n° 1200437-5/SSP-MT, residente e 

domiciliado na rua Marechal Floriano Peixoto, 1483, em Cuiabá - MT; Celio 

Antero de Carvalho, brasileiro, casado, de ocupação ignorada, portador 

da cédula de identidade (RG) n° 1.603.352/SSP-GO, residente e 

domiciliado na avenida Argélia, 156, apartamento 603, Bloco "E", Jardim 

Aclimação/em Cuiabá - MT, Claudio José Wenpap Junior, brasileiro. 

solteiro, pecuarista, portador da cédula de identidade (RG) n° 

1933289-4/SSP-PI, residente e domiciliado na rua Castro Alves, 106, 

Jardim Imperador, em Várzea Grande - MT. Cartório de Registro Civil e 

Notas de Nossa Senhora do Livramento - MT. situado na avenida Coronel 

Botelho, s/n°, centro, no Município de Nossa Senhora do Livramento, neste 

Estado, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos: DOS FATOS. 

Os Autores de longa data são detentores do domínio e posse do imóvel 

rural denominado de "FORTALEZA", com a área de 990,00 has 

(novecentas e noventa hectares) de terras, conforme faz prova cabal os 

seguintes documentos anexos (dentre os outros): Titulo Definitivo 

expedido pelo próprio Governador do Estado de Mato Grosso no dia 13 de 

Janeiro de 1966 e registrado no dia 25/01/1966, à Sr8 Vera M. Aquino, que 

o transferiu ao primeiro autor mediante Escritura de Compra e Venda 

lavrada no dia 22/11/1982; Certidões do Primeiro Ofício da Comarca de 

Cáceres-MT, datadas de 09/11/1982, dando fé da competente transcrição 

imobiliária; Certidão n° 525/79 do INTERMAT; Croquis da área e seus 

respectivos confinantes; Declaração do topógrafo, Sr. Fermino Dias 
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Amorin, quando do levantamento do perímetro/área do imóvel, em data de 

14/12/1982; matrícula n° 724, datada de 14/08/1986, do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Pontes e Lacerda - MT, constando 

autores como os legítimos proprietários do imóvel denominado de 

"FORTALEZA" (Essa matrícula 724, segundo declarou o Sr. Romeu Martins 

Cano, Oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Vila Bela da Ss. 

Trindade - MT (doc. anexo), foi encerrada e em seu lugar adveio a 

Matrícula n° 1429, donde foi encerrada para desta vez dar lugar às 

Matrículas 1431,1432 e 1433). Para surpresa dos autores seu filho 

Wagner Villar Perez ao dirigir-se até o Cartório de Registro de Imóveis de 

Vila Bela da Ss. Trindade - MT tomou conhecimento de que sua área de 

terras (Fortaleza) havia sido, mediante 3 (três) Escrituras Públicas, 

transferida aos 3 (três) primeiros réus, pelo que, após orientações, 

dirigiu-se imediatamente até a Delegacia de Polícia Civil- desta Comarca de 

Pontes e Lacerda - MT e requereu a lavratura e registro do Boletim de 

Ocorrência n° 2011.169531, datado de 06/05/2011. A surpresa veio por 

que os autores nunca estiveram no Cartório de Registro Civil de Nossa 

Senhora do Livramento - MT. Ora, se de fato tivessem alienado seu imóvel 

aos 3 (três) primeiros réus, que supostamente residem na capital deste 

Estado, teriam lavrado tal documento lá, ou, quando muito, em Vila Bela Ss. 

Trindade - MT ou Pontes e Lacerda - MT, mas nunca em 

"LIVRAMENTO-MT". Nas Escrituras lavradas no Cartório de Registro Civil e 

Notas de Nossa Senhora do Livramento - MT, consta que tais atos foram 

lavrados no dia 25/11/2001, quando na realidade, no Calendário 

permanente baixado pela internet, fica comprovado que esse dia ERA UM 

DOMINGO e, sabemos que esse tipo de ato só se realizaria muito 

excepcionalmente num domingo. Não se trata de um casamento. Reza em 

tais Escrituras que os autores são casados sob o regime de comunhão de 

bens conforme Certidão de Casamento n° 1541, folhas 287, livro n° 05-B, 

aos 05/02/1975, nas notas do Cartório de Registro Civil de Marínalva - PR. 

Na realidade, os Autores foram casados no dia 22/02/1968, na Comarca 

de Mirante do Paranapanema - SP, com assento registrado sob o n° 207, 

fls. 08 do livro B/02 de Registros de Casamentos (cópia da Certidão 

Autenticada. De acordo com Carta firmada pelo Sr. Carlos Cezar Bomia, do 

Cartório do 3o Ofício de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais de 

Marinalva - PR, dando conta de que as palavras da penúltima ré 

(representante do Cartório réu); as escrituras por ela lavradas estão 

viciadas, sem fundo de verdade e, portanto, NULAS DE PLENO 

IURI.Disseram na escritura lavrada na comarca de Livramento que os 

autores são casados, quando, em realidade, são divorciados desde o ano 

de 1990, conforme faz prova a averbação lançada no verso da Certidão 

de Casamento (n° 207), onde dá-se fé de que a averbação do divórcio 

deu-se por força de determinação da saudosa Drª MARIA AUXILIADORA 

GALDINO DELGADO MAGALHÃES, MMa Juíza de Direito que oficiava no 

Cartório da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda - MT e, 

consequentemente nos autos do processo n° 3426/90, com mandado 

datado de 21/11/1990; A tabeliã, Srª Laudiange Hélaine Herani Wendpap 

declarou sob o "manto" da fé pública que o Poder Judiciário de Mato 

Grosso atribui ao seu cargo, que ela própria teria identificado as partes, 

sem a intermediação de quaisquer procurador. Como ela pode fazer isso 

se sequer CARTÃO DE AUTÓGRAFOS dos Autores ela possui naquela 

serventia? (o que já foi questionado a ela pelos Autores e não 

comprovado). Ainda mais, ela declara que tais identificações foi feita 

mediante a conferência dos documentos de identidade originais. Os 

autores sequer conhecem a cidade de Nossa Senhora do Livramento – 

MT. Consta na Certidão da Tabeliã da comarca de Livramento, Laudiange 

dando fé de que não encontrou em seus arquivos nenhuma cópia da 

Certidão de Casamento dos Autores. Essa Certidão somente foi viabilizada 

e entregue graças ao trabalho honrado da Srª Maria Parreira que 

desempenha seu trabalho junto ao Cartório de Registro de Imóveis de 

Pontes e Lacerda – MT. Também consta nas Escrituras viciadas que o CPF 

apresentado como sendo da Autora Armerinda Doria Perez possui um 

número, quando na realidade o CPF -correto da Autora Armerlnda é outro. 

Em pesquisa no site do Ministério da Fazenda constata-se que o CPF em 

que consta na Escritura pertence à pessoa de ARMEUNDO PERES e 

possui situação regular. ' Desta forma, fica bastante evidente que os atos 

praticados pelos réus estão eivados de NULIDADES INSANÁVEIS, 

bastando apenas à declaração judicial de Vossa Excelência para que 

"desapareçam" do mundo jurídico. São documentos natimortos. A situação 

estampada na Matrícula 724 foi corretamente substituída pela Matrícula de 

n° 1429, que com o decreto da nulidade dos desmembramentos e registros 

apócrifos, deverá ser restabelecida, ou seja, retomar ao status quo. DO 

DIREITO Diz o artigo 1712, inc. II3 do Código Civil (Lei n° 10.406/2002), que 

todo e qualquer ato jurídico tornado por vícios resultantes de erros, dolo, 

coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores é anulável. 

Ante esse tipo fica evidenciado que a lei substantiva abarca apenas o ato 

jurídico perfeito, repudiando de forma detalhada os atos espúrios e 

indignos de fé pública. Pelas considerações supra, comprovaram os 

autores que os réus agiram em conluio e utilizaram-se de manobras ardis. 

A falsidade ideológica está presente a todo instante nos atos perpetrados 

por eles. O que vemos pelos documentos e papéis apócrifos anexos são 

um verdadeiro show de irresponsabilidades e crimes. A boa-fé estatuída 

no Código Civil não se fez presente em nenhum instante, uma vez que os 

autores nunca viram e também nunca tinham ouvido falar do nome dos 

réus . Noutro norte, temos que o negócio nulo nunca transmite a 

propriedade. O artigo 166 do Código Civil assim dita. Art 166. É nulo o 

negócio jurídico quando: l-celebrado por pessoa absolutamente incapaz; II 

- for ilícito, impossível ou indeterminável o seu direito III - o motivo 

determinante, comum a ambas as partes for ilícito; IV-não revestir a forma 

prescrita em lei; 2 Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na 

lei, é anulável o negócio jurídico: 3 II - por vício resultante de erro, dolo, 

coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra. credores. V - for 

preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua 

validade; VI- tiver por objetivo fraudar lei imperativa; VII -a lei taxativamente 

o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção. Então, 

podemos ter que o negócio, ou seja, os negócios jurídicos em baila 

estejam muito além de anuláveis, senão perfeitamente nulos. Ou seja, 

poderão até produzirem efeitos, mas serão todos declarados nulos por 

sua própria essência. No instante de sua confecção não se faziam 

presentes os autores e nem procuradores seus e os dados utilizados em 

tais Escrituras apócrifas são inservíveis à verdade. Basta o decreto 

judicial da nulidade para serem "varridos" do mundo jurídico. Com relação à 

responsabilidade do Cartorário, temos que a CF/88, no seu artigo 236, § 

1o, assim enuncia: Art 236. Os serviços notariais e de registro são 

exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. § 1o - A lei 

regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos 

notários, dos oficiais de registro e de seus propostos, e definirá a 

fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. Em 1994, pela Lei n° 

8.935, além de corroborar com o conteúdo da CF/88 disciplinando o 

dispositivo constitucional, definiu as atribuições e competências desses 

delegados, bem como suas responsabilidades: Art. 22. Os notórios e 

oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos 

causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado 

aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos: 

Veja-se que pelo exposto sobressai o conceito de responsabilidade civil 

segundo dizeres do aplaudido jurista Francisco Amaral (1998, p. 531): A 

expressão responsabilidade civil pode compreender-se em sentido amplo 

e em sentido estrito. Em sentido amplo, tanto significa a situação jurídica 

em que alguém se encontra de ter de indenizar outrem quanto à própria 

obrigação decorrente dessa situação, ou, ainda, o instituto jurídico 

formado pelo conjunto de normas e princípios que disciplinam o 

nascimento, conteúdo e cumprimento de tal obrigação. Em sentido estrito, 

designa-se o específico dever de indenizar nascido do fato lesivo 

imputàvel a determinada pessoa. Vemos que a tese fundamenta-se na 

responsabilidade civil do Estado por seu delegado Notário que lavrou 

escrituras públicas sem a mínima observância dos preceitos legais. Pelo 

contrário, a todo instante participou, ou seja, obrou sob o manto da má-fé 

e da fraude juntamente com os demais réus. E outra, ao que tudo indica 

(como esclareceram os autores) a Tabeliã do Cartório de Registro Civil e 

Notas de Nossa Senhora do Livramento-MT até inseriu o nome de um 

provável parente seu no afã de legitimar e encobrir seus crimes. 

Provavelmente é a parte que lhe toca em toda a fraude:, 200 hectares de 

terras. Ao invés de agirem com lisura, probidade, diligência e cautela, o 

cartorário se esqueceu de suas honradas atribuições e compromissos 

públicos para fazer vistas grossas, ou melhor, até participar de modo 

direto das fraudes. Deve - se proceder a uma rigorosa verificação dos 

documentos apresentados a eles. Escritura pública e registro, como a 

própria palavra já diz, são documentos públicos e de interesse público, 

pelo acervo estatístico do ordenamento jurídico pelo começo da 

transmissão inter vivos de todos os cidadãos, atinentes a seus bens e 

ainda, para garantia do exercício de seus direitos. É documento público, no 

sentido do texto, o escrito destinado a servir ou que pode ser utilizado, 

como meio de prova de fato juridicamente relevante Na falsidade 

ideológica o documento é genuíno, mas seu conteúdo intelectual não 
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exprime a verdade. Pode ser cometido, no caso dos autos, tanto pelo 

oficial quanto pelo particular. O delito do particular é praticado por ação, 

quando consiste em declarar para fim de registro coisa diversa do que 

nele devesse conter e quando deixar de informar ao oficial fato relevante 

para ó registro feito. As jurisprudências entre pronunciamentos 

condenatórios no exame das circunstâncias que levaram os interessados 

a alienar bens sem o devido consentimento de quem de direito, se dividem, 

todavia, a corrente majoritária é a que atesta o cometimento do delito. 

Neste sentido: (RT 221/69, 231/61, 251/127, 334/90 e 439/338). O ato da 

notaria, também precisa ser investigado com muita profundeza e 

delicadeza, visando apurar em toda sua extensão, a forma como os 

imóveis foram ali escriturados, até porque existem comentários gritantes 

sobre a vida daquela notaria, e, à sociedade, cansada de tudo e de todos, 

não pode mais arcar com as conseqüências dos que pensam que pode 

tudo, inclusive enganá-la. Os Autores nunca tiveram a mínima intenção de 

alienarem seu imóvel a quem quer que seja. Os réus ao que se sabe 

nunca estiveram em nenhum dos perímetros do imóvel, nem eles e nem 

prepostos seus, sendo pessoas totalmente estranhas ao lugar. DOS 

PEDIDOS Requer seja deferida a liminar arguida a titulo de tutela 

antecipada, determinando –se a incontinenti indisponibilidade para 

quaisquer anotações/averbações às margens das matriculas nºs 1.431, 

1.432 e 1.433 do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Vila Bela 

da SSª Trindade/MT. Requer seja revigorada a matrícula n.º 1.429 a fim de 

que os autores possam regularizar sua área de terras, 

georreferenciando-a como determina a normatização vigente, podendo 

como forma de garantia manter anotação a margem dessa matrícula ( dos 

autores) tornando-a indisponível à alienação. Sejam os réus citados via 

postal nos endereços indicados preambularmente com aviso de 

recebimento da correspondência citatória (AR), dos termos da ação, bem 

como, para querendo contestá-la, sob pena de revelia e confissão. 

Requer a procedência da presente ação para a decretação da nulidade 

(com cancelamento) das Escrituras Públicas de Venda e Compra aqui 

tratadas, lavradas no Cartório de Registro Civil e Notas de Nossa Senhora 

do Livramento – MT e, consequentemente, o decreto de nulidade das 

matriculas 1.431, 1.432 e 1.433 do Cartório de Registro de Imóveis de Vila 

Bela da Santíssima Trindade – MT, com restabelecimento definitivo e pleno 

dos vigores legais da Matrícula 1.429 que na realidade é o espelho da 

Matrícula n.º 724, do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de 

Pontes e Lacerda/MT. Requer a condenação dos réus ao pagamento das 

custas e dos honorários de advogado na base de 20% ( vinte por cento) 

sobre o valor da causa. Requer sejam extraídas cópias do feito e 

enviadas ao Parquet para os fins que ele entender cabíveis. Requer ainda 

que seja oficiado ao Cartório de Registro Civil e Notas de Nossa Senhora 

do Livramento –MT requisitando-se cópia do Cartão de Autógrafos e dos 

documentos pessoais de todas as partes aqui envolvidas, especialmente 

dos autores. Protestam pela produção de todas as provas em direito 

admitidas, especialmente, pelo depoimento pessoal dos réus. Dá-se a 

causa o valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), para efeitos legais.

Despacho/Decisão: DECISÃO Vistos, etc. DA EXTINÇÃO DO FEITO COM 

RELAÇÃO AO 4º E 5º RÉUS 1- Trata-se de ação anulatória proposta por 

DIOGO VILLAR PEREZ e sua esposa ARMERINDA DORIA PEREZ em 

desfavor de RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES, de CÉLIO ANTERIO 

DE CARVALHO, de CLÁUDIO JOSÉ WENPAP JÚNIOR, do CARTÓRIO DE 

REGISTRO CIVIL E NOTAS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT e 

do PRIMEIRO SERVIÇO REGISTRAL DA COMARCA DE VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE/MT, em que a parte autora pretende “a decretação 

da nulidade (com cancelamento) das Escrituras Públicas de Venda e 

Compra aqui tratadas, lavradas no Cartório de Registro Civil e Notas de 

Nossa Senhora do Livramento – MT e, consequentemente, o decreto da 

nulidade das Matrículas 1.431, 1.432 e 1.433, do Cartório de Registro de 

Imóveis de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, com restabelecimento 

definitivo e pleno dos vigores legais da Matrícula 1.429, que na realidade é 

o espelho da Matrícula nº 724, do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT”. Alegam que as matrículas que 

pretendem cancelar/anular, lavradas no Cartório 5º réu, são decorrentes 

das Escrituras Públicas de Venda e Compra lavradas no Cartório 4º réu, 

em favor dos 1º, 2º, e 3º réus, e que estas últimas são fraudulentas. DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS CARTÓRIOS Inicialmente, atenho-me à 

preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelo Cartório 5º réu e que 

também se estende ao Cartório 4º réu, a qual deve ser acolhida, visto que 

o Cartório do Registro de Imóveis ou de Notas não é parte legítima para 

figurar no polo passivo da ação que visa exclusivamente declarar a 

nulidade de registro de imóvel ou de escritura pública, pois não possui 

qualquer interesse na manutenção ou anulação de tais registros, isto é, 

não existe lide com relação aos Cartórios, os quais apenas irão cumprir 

seu dever de ofício conforme a decisão que vier a ser proferida nos 

autos. Com efeito, somente haveria legitimidade passiva dos Cartórios em 

caso de eventual pedido de indenização por dano moral ou material 

decorrente de suposto ato ilícito praticado pela Serventia Extrajudicial, o 

que não é o caso dos autos, porquanto não foi formulado pedido nesse 

sentido na exordial. Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO - AÇÃO 

ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C CANCELAMENTO DE 

MATRÍCULA - PROCEDÊNCIA - DECLARADA NULIDADE DE ESCRITURA 

PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - CANCELAMENTO DE MATRÍCULA - 

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL - REJEITADA 

- MÉRITO - LEGITIMIDADE DO TITULAR DO CARTÓRIO PARA FIGURAR NA 

AÇÃO REJEITADA - AÇÃO QUE TEM POR OBJETO A DECLARAÇÃO DE 

NULIDADE SEM CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ 

DA REQUERIDA TERCEIRA ADQUIRENTE DO IMÓVEL - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se o objeto da ação é meramente 

declaratório de nulidade da escritura, ainda que por falsidade da 

assinatura dos proprietário constante na Escritura Pública de Compra e 

Venda, o interesse jurídico em discussão se circunscreve às partes 

diretamente envolvidas na compra e venda, não ao tabelionato que lavrou 

a escritura (Precedente REsp 173.247-PR). A boa-fé da adquirente de 

imóvel objeto do litígio tem relevância apenas para conferir eventual direito 

à percepção de frutos ou indenização por benfeitorias e não para validar 

aquisição considerada como inexistente (non domino), realizada sem o 

necessário consentimento dos verdadeiros proprietários. (Ap 92270/2010, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 09/01/2013, Publicado no DJE 18/01/2013) Assim, 

acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do 5º réu PRIMEIRO SERVIÇO 

REGISTRAL DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT 

e do 4º réu CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE NOSSA 

SENHORA DO LIVRAMENTO/MT, e com relação a eles julgo extinto o 

processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor dos advogados do 5º réu, os quais 

arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, consoante art. 85 do 

Código de Processo Civil. DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM 

RELAÇÃO AO 1º, 2º E 3º RÉUS 1- Altere-se o polo passivo para ESPÓLIO 

DE CÉLIO ANTERIO DE CARVALHO, ante a certidão de óbito de fls. 180. 

Os réus RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES e CLÁUDIO JOSÉ 

WENPAP JUNIOR foram citados por edital (fls. 184/186). 2- Cite-se o réu 

ESPÓLIO DE CÉLIO ANTERIO DE CARVALHO por edital, visto seus 

herdeiros se encontrarem em local incerto e não sabido, já que até a 

presente data não há notícia de que o inventário foi aberto, porquanto 

jamais se veio reclamar o imóvel objeto da lide, que está registrado em 

nome do falecido. Prazo do edital: 20 dias. 3- Transcorrido o prazo do 

edital sem resposta, certifique-se o decurso de prazo com relação a todos 

os réus e desde já nomeio como curador especial o Dr. André Henrique 

Barbosa da Silveira, OAB/MT 15.333, em razão da suspensão das 

atividades do núcleo da Defensoria Pública nesta Comarca. Intime-se para 

apresentar resposta, no prazo legal. 4- Após, intime-se a parte autora e 

conclusos para julgamento antecipado da lide, por ser desnecessária a 

produção de outras provas em audiência, já que é fato público e notório a 

lavratura de Escrituras Públicas fraudulentas no Cartório do Distrito de 

Nossa Senhora do Livramento/MT, fato este que já foi objeto até mesmo de 

intervenção da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado. Intimem-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Monik Assad de Lima, 

digitei.

Observações: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV,

CPC/2015).

Vila Bela da Santíssima Trindade, 26 de abril de 2018

José Carlos de Souza Cândido Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Sentença

Dados do Processo:

Processo: 50168-30.2016.811.0077 Código: 59832 Vlr Causa: R$ 0,00 
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T ipo :  C r ime  Espéc ie :  Execução  P rov i só r i a ->Exec u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

Polo Ativo: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 Polo Passivo: PAULO HENRIQUE CAPOVILLA BARBOSA

SENTENÇA

Extinção da pena pela prescrição da pretensão executória. Vistos em 

correição. Trata-se de processo de execução de pena de Paulo Henrique 

Capovilla Barbosa, condenado pela prática do delito de tráfico de drogas à 

pena de 2 anos de reclusão. O reeducando começou a cumprir a 

reprimenda em 30 de setembro de 2010 (fl. 20), e deixou de cumprir a 

pena a partir de 28/01/2013, quando se mudou para a cidade de 

Dourados/MS, conforme termo da audiência admonitória à fl. 34v. Desde 

então, o reeducando não foi encontrado para reiniciar o cumprimento da 

execução da pena. Com vista dos autos, a d. representante do Ministério 

Público pugnou pela decretação de prisão (fls. 56/59) e, posteriormente, 

pediu a extinção da pena em razão da prescrição executória (fls. 60/61). É 

o relatório. Fundamento e decido. A punibilidade deve ser extinta. Nos 

termos do artigo 110 do Código Penal, o cálculo da prescrição da 

pretensão punitiva, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, 

deve considerar a pena aplicada. Na espécie, o réu foi condenado à pena 

privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, prescrevendo, 

portanto, em quatro anos, consoante a redação do artigo 109, inciso V, do 

Código Penal. Transcorridos mais de 4 (quatro) anos desde a data da 

última audiência admonitória (28/01/2013 – fls. 34v), e não tendo sido 

encontrado o reeducando desde então, a extinção da punibilidade é 

medida de rigor. DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no art. 107, IV c/c 

art. 109, V, c/c art. 112, II, todos do Código Penal, julgo extinta a 

punibilidade do reeducando, em razão da prescrição da pretensão 

executória. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

de estilo. Expeça-se o necessário.

Processo: 1302-54.2017.811.0077 Código: 62597 Vlr Causa: R$ 

120.000,00 Tipo: Cível

Espécie: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa>Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento>PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 Polo Ativo: GILBERTO JOSÉ CORREA

 Polo Passivo: RAIMUNDA PAULO DE SOUZA e TATIANE PAULO DE 

SOUZA

 Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILBERTO JOSÉ CORREA (Requerente), 

Cpf: 53632672172, Rg: 0.834.367-5, Filiação: Maria da Conceição do Prado 

Correa e Jose Correa da Conceição jose Correa da Conceição, data de 

nascimento: 15/12/1970, brasileiro(a), natural de São Paulo-SP, solteiro(a), 

Telefone 99935-1918, Endereço: Rua Municipal, S/nº, Bairro: Jardim 

Aeroporto, Cidade: Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, CEP: 78245000, 

RAIMUNDA PAULO DE SOUZA (Requerido(a)), Cpf: 00375081135, Rg: 

1.101.627-2, Filiação: Balbina Pereira Cavalcante de Souza e Sebastião 

Paulo de Souza, data de nascimento: 13/03/1970, brasileiro(a), natural de 

Carius-CE, viuvo(a), lavradora, Endereço: Ruatreze Nº 560, Bairro: Jardim 

Aeroporto, Cidade: Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, CEP: 78245000 e 

TATIANE PAULO DE SOUZA (Requerido(a)), Filiação: Raimunda Paulo de 

Souza, brasileiro(a), Endereço: Rua Drº Paulo Alcides Prates da Fonseca, 

560, Bairro: Jardim Aeroporto, Cidade: Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT, CEP: 78245000.

 SENTENÇA. Vistos, etc. Ante a confluência de vontade das partes 

conforme termo de audiência de conciliação de fls. 67, HOMOLOGO por 

sentença, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. Custas conforme pactuado e, não havendo 

pactuação, serão dividas igualmente entre as partes (art. 90, § 2º do 

CPC). Defiro às partes o benefício da justiça gratuita. Homologo o pedido 

de desistência do prazo recursal, para todos os fins de direito. P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-95.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

RAIELY IVANA MORAIS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000009-95.2018.8.11.0077. REQUERENTE: RAIELY IVANA 

MORAIS DE PAULA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 

LTDA. Vistos, etc. Intime-se a parte autora para impugnar a contestação 

no prazo de cinco dias. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 26 de 

maio de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000040-52.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

TENILI BATISTA DALVAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIANE APARECIDA DE CARVALHO OAB - MS18227 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR CALDEIRA BATISTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000040-52.2017.8.11.0077. EXEQUENTE: TENILI BATISTA 

DALVAS EXECUTADO: VALDIR CALDEIRA BATISTA Vistos, etc. Vista ao 

exequente sobre embargos à execução, prazo de dez dias. VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 26 de maio de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122191 Nr: 921-34.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JN, DRDS, ERDS, SDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, CARLA CRISTINA MAYER - OAB:OAB/MT - 18.586, 

CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:14125, CRISTIANE DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:22627/O, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280B

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido retro e, por consequência, 

MANTENHO a prisão preventiva de DANIEL ROSA DA SILVA, já que 

presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo 

Penal e por se mostrarem inadequadas e insuficientes as medidas 

cautelares diversas da prisão. INTIMEM-SE.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, CARTA 

PRECATÓRIA e OFÍCIO, no que couber.II-Da Suspensão Condicional do 

Processo.Inicialmente, analisando as respostas apresentadas às ref. 48 e 

49, e tudo mais que dos autos consta, verifico não incidir nenhuma das 

hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de 

Processo Penal ou de extinção de punibilidade.Diante disso, e tendo em 

vista o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo 

as rés Jaqueline Nogueira e Sueli da Silva, pelo Ministério Público, 

DESIGNO audiência para o dia 02 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 17HS20MIN a 

fim de que seja oferecida a proposta à ref. 53.INTIME-SE a parte indiciada 

para comparecer devidamente acompanhado de advogado.III – Da Defesa 
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dos Réus Daniel Rosa da Silva e Elias Rodrigues dos Santos.Compulsando 

os autos, verifico que os denunciados foram devidamente citados da 

presente ação penal, tendo inclusive informado ter constituído advogado 

para promover seus interesses na presente ação. Assim, INTIME-SE o 

causídico para que apresente resposta acusação, quanto aos 

denunciados Daniel Rosa da Silva e Elias Rodrigues dos Santos, no prazo 

legal. Após, venham-me os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução, vez que embora denunciado pelo crime de 

ocultação de cadáver, o réu Elias Rodrigues dos Santos, não faz jus a 

suspensão condicional do processo, tendo contra si outra ação penal em 

tramite nesta comarca. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera/MT, 27 

de setembro de 2017.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117811 Nr: 1956-63.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walison Santos Silva, Luiz Henrique Souza 

Mendes, Cristina Indira Nunes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº: 1956-63.2017.811.0102

Código n°: 117811

Vistos etc.

Tendo em vista a impossibilidade de intimação do indiciado ante a sua não 

localização no último endereço informado nos autos (ref. 200), INTIME-O 

por edital, com fulcro no artigo 392, inciso VI do Código de Processo Penal, 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, da sentença proferida nos autos.

Após, REMETAM-SE os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da decisão proferida à ref. 198.

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Vera-MT, 23 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113391 Nr: 103-19.2017.811.0102

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA 

- OAB:17585/O

 Autos n.103-19.2017.811.0102

Código n. 113391

Vistos, etc.

ABRA-SE vista dos autos às partes – Defensoria Pública e requerido, bem 

como ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de 

desistência das medidas protetivas, pela parte autora.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/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.: 116618 Nr: 1454-27.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA ROCHA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Inicialmente, REJEITO a prejudicial de prescrição suscitada pelo 

requerido, pois o pedido administrativo de concessão do benefício foi 

apresentado pela autora em 02/05/2017, portanto, dentro do quinquênio 

que antecedeu o ajuizamento da ação, pelo que inexistem parcelas a 

serem declaradas como prescritas.No mais, inexistindo outras questões 

preliminares arguidas ou que devam ser conhecidas de ofício, dou por 

saneado o processo.Em atenção ao contido na petição inicial e na 

contestação, fixo como controvertido o seguinte ponto: (i) comprovação 

da qualidade de segurado do de cujus em período anterior ao falecimento; 

(ii) comprovação da qualidade de dependente em relação ao de cujus. 

Para elucidação do ponto fixado, defiro a produção de prova documental 

consistente nos documentos já colacionados aos autos, bem como a 

colheita de prova testemunhal.O ônus da comprovação dos fatos 

elencados na inicial, enquanto constitutivos do direito buscado na ação, é 

do autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Diante disso, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para a data de 28 DE JUNHO DE 2018 

ÀS 13HS30MIN.Desde já fica (m) o (s) advogado (s) da (s) parte (s) 

cientificado (s) de que cabe a ele (s) o dever de informar ou intimar a 

testemunha por ele (s) arrolada da audiência supra, dispensando-se a 

intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo nas hipóteses previstas 

nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever 

de juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º).Caso seja requerido 

depoimento pessoal por algumas das partes, determino, desde já, a sua 

intimação pessoal para comparecimento a solenidade, sob pena de 

confesso, artigo 385, §1°.Ultrapassado o prazo para a juntada do rol de 

testemunhas, certifique-se, ficando desde logo cancelada a solenidade 

designada.INTIMEM-SE as partes para comparecimento a 

solenidade.CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112147 Nr: 1285-74.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B, ROBERTO CARLOS DAMBROS - OAB:13154

 [...] Uma vez que ambas as partes manifestam o interesse em manter a 

guarda menor, não havendo possibilidade de acordo (ref. 67), procedo ao 

saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2016).Inexistindo questões preliminares 

arguidas ou que devam ser conhecidas de ofício, dou por saneado o 

processo.[...]Como pontos controvertidos, fixo: (i) o legítimo interesse da 

menor, no que concerne a sua guarda;Para elucidação do ponto fixado, 

defiro a produção das seguintes provas: (a) prova documental, por meio 

dos documentos já colacionados aos autos; (b) depoimento pessoal da 

parte autora e do requerido, o qual deverão ser intimados pessoalmente 

para a audiência, sob as advertências constantes do artigo 385, §1º, do 

CPC; (c) prova testemunhal, desse modo, deverão as partes, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, contados desse despacho saneador, 

apresentar o rol de testemunhas (art. 357, § 4º, NCPC), as quais deverão 

ser informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local) pelo advogado da 

parte, sendo dispensada a intimação do juízo, nos termos do art. 455, 

caput, do Novo Código de Processo Civil.Inexistindo previsão legal, 

convenção das partes e peculiaridades do caso em exame que 

recomendem a distribuição do encargo de forma diversa, o ônus da prova 

é distribuído conforme previsão do artigo 373, inc. I e II do Código de 

Processo Civil. As questões de direito relevantes para a decisão de mérito 

são aquelas deduzidas pelas partes, inexistindo questões de direito 

diversas daquelas já suscitadas nos autos. Para a colheita da prova oral, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 03 DE 

AGOSTO DE 2018 ÀS 14 HORAS.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122554 Nr: 1115-34.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER ROSAS FILIZZOLA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGUARDO WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR BARBOSA DOS 

SANTOS - OAB:11.688 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo número: 1115-34.2018.811.0102

Código nº: 122554

Vistos, etc.

Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for 

o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como 

mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as 

providencias necessárias, sob pena de devolução da missiva, 

independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 23 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70577 Nr: 1-85.2100.811.0102

 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: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS FINAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134, WANTUIL FERNANDES JÚNIOR - OAB:10705 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1-85. 2100.811.0102

Código n°: 70577

Vistos, etc.

INTIME-SE o administrador judicial para se manifestar quanto aos 

apontamentos da empresa requerente, Indústria e Comércio de Madeiras 

Finas LTDA, à ref. 40.

CUMPRA-SE.

Vera-MT, 24 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118572 Nr: 2255-40.2017.811.0102

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2255-40.2017.811.0102

Código n°: 118572

Vistos etc.

Trata-se de processo de apuração de ato infracional, proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor de Rian Ferreira 

da Silva, pela prática, em tese, de ato infracional análogo ao delito 

tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006

À ref. 36, o Partquet postulou pela expedição de ofício ao Cartório de 

Registro Civil, a fim de que se junte aos autos certidão de óbito em nome 

do infrator.

 À ref. 40, juntou-se termo do assento de óbito.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Sabe-se que a morte é uma das causas trazidas pelo Código Penal 

Brasileiro de extinção da punibilidade, uma vez que nenhuma pena 

passará da pessoa do condenado.

Constituição Federal

Art. 5º (...)

XLV - Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a 

obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, 

nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, 

até o limite do valor do patrimônio transferido.

- Código Penal

Art. 107. Extingue-se a punibilidade:

I – pela morte do agente;

II – (...).

 No caso em apreço, o infrator faleceu em 30/03/2018, conforme termo de 

ref.39, de modo que torna impossível a continuidade do processo.

 Com efeito, comprovada a morte do indiciado/acusado, cessa para o 

Estado o direito de punir, implicando na necessidade do arquivamento do 

feito, com base na premissa de que a punição criminal não pode ir além da 

pessoa do acusado.

Diante disso, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado RIAN 

FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, nos termos do artigo 107, 

inciso I, do Código Penal.

ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas e anotações de estilo.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 24 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116716 Nr: 1494-09.2017.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TFS, RGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.1494-09.2017.811.0102

Código n. 116716

Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que o requerido Romário Gonçalves Marçal, 

quando da sua citação, informou não possuir condições de contratar 

advogado, pugnando pela assistência da Defensoria Pública (ref.35).

Desta forma, DEFIRO o pedido e nomeio a Defensoria Pública local para 

promover a defesa dos interesses da requerida nos presentes autos.

INTIMEM-SE a Defensoria Pública local da presente nomeação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/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.: 120876 Nr: 295-15.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFO, EFPF, SFPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPF, EPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:22627/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .CITE-SE o executado nos termos do artigo 528 do CPC, na forma 

requerida, para efetuar o pagamento da pensão alimentícia em atraso e as 

que vencerem no curso do processo, no prazo de 03 (três) dias, 

comprovando o pagamento nos autos, ou justificando a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena do pronunciamento judicial e ser-lhe decretada a prisão 

civil em regime fechado, conforme § 3° e 4° do artigo 528 do CPC e Súmula 

309 do STJ.Não efetuado o pagamento no prazo legal, DÊ-SE vista dos 

autos a parte autora e ao Ministério Público.CIÊNCIA ao Ministério 

PúblicoCUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104375 Nr: 86-51.2015.811.0102

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 641 de 685



Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, DAP, LMPDS, ALdS, BPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Liane Resende - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 86-51. 2015.811.0102 Código nº: 104375 Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de homologação de acordo, proposto por Denize Alves Pereira 

e Luiz Mar Pereira dos Santos, em favor dos menores Amanda Letícia dos 

Santos e Beatriz Pereira dos Santos. O acordo foi homologado em 

20/02/2015. As partes manifestaram novamente nos autos, em que, em 

comum acordo, requerem a modificação dos termos do acordo, 

anteriormente homologado (ref. 30). [...]Desta forma, INDEFIRO o pedido de 

modificação do acordo homologado judicialmente. CIÊNCIA ao Ministério 

Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104736 Nr: 249-31.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETROLEO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FRIEDRICH 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO BUOSI - OAB:OAB/SP 

227.541, FABIO ANDRÉ FADIGA - OAB:OAB/SP 139.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Com efeito, o art. 6º, §4º da Lei 11.101/05 preconiza que as ações contra 

o devedor em recuperação judicial, não ficarão suspensas em prazo 

superior a 180 (cento e oitenta) dias, possibilitando ao decorrer deste 

prazo o reestabelecimento da ação de execução independentemente de 

pronunciamento judicial. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça em 

homenagem ao princípio da continuidade da sociedade empresarial, orienta 

a interpretação sistemática da Lei de Recuperação Judicial aduzindo que 

“Destarte, deferido o processamento da recuperação, quanto mais se 

aprovado o plano de recuperação judicial, não há como dar 

prosseguimento automático às execuções individuais, mesmo que 

decorrido o prazo do art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, de suspensão 

das ações e execuções (180 dias). Anote-se que esse prazo tem sua 

razão de ser no fato de a sociedade necessitar de um período de defesa 

para reorganizar-se sem ataques a seu patrimônio com o fim de 

apresentar o plano de recuperação, nada vedando sua ampliação pelo 

juízo diante das especificidades de cada caso. [...] (Informativo nº 0466, 

CC 112.799-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/3/2011). 

Ainda, nesse sentido “A Segunda Seção do STJ tem entendimento 

jurisprudencial firmado no sentido de que, no estágio de recuperação 

judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o 

simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6º, § 4º, da 

Lei n. 11.101/05. [...]” (2ª Seção, AgRg no CC 110.287/SP, Rel. Min. João 

Otávio de Noronha, unânime, DJe de 29.03.2010) Por tais razões, 

mostra-se inviável a continuidade da presente ação individual, 

considerando que poderá tornar inócua a tentativa de recuperação da 

empresa requerida Assim, INDEFIRO o pedido de prosseguimento do feito, 

mantendo a presente execução suspensa até decisão a ser proferida na 

ação de recuperação judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116875 Nr: 1570-33.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAINE APARECIDA RODRIGUES KEMPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS 

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DAMBRÓS 

- OAB:13154

 Autos nº: 1570-33.2017.811.0102

 Código n°: 116875

Vistos, etc.

Procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016).

Sem questões processuais pendentes, tem-se que a controvérsia fática 

restringe-se à existência à alegada incapacidade laborativa do autor, se a 

referida capacidade é parcial/total ou temporária/permanente, bem como, 

havendo a incapacidade, se há possibilidade de readaptação em outra 

função.

 Para elucidação do ponto fixado, DEFIRO a produção de prova 

documental consistente em perícia judicial, requerida por ambas as partes.

 Dispõe o artigo 95 do CPC que, quando a perícia for requerida por ambas 

as partes, está será rateada. No caso em tela, a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, de forma que, nos termos do artigo 95, §3° 

do CPC “§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: (...) II - paga com 

recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito 

Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor 

será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua 

omissão, do Conselho Nacional de Justiça”.

Sendo assim, NOMEIO a Doutora Eliana Kawagutti, podendo ser 

encontrada no endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone 

(66) 9999-6670, devendo as partes ser intimadas para, no prazo de 

quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, 

incisos I, II e III, do NCPC).

Seguindo o que dispõe a Resolução do CNJ 232/2016 e a Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, artigo 500 e seguintes, com base no valor econômico do serviço 

a ser prestado, arbitro os honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais), sendo que, deste valor, metade deverá ser pago pelo 

requerido, e outra metade, será expedida certidão para cobrança pela 

perita junto ao Estado de Mato Grosso.

Consigno que o valor dos honorários arbitrados poderá ser majorado, nos 

termos do art. 2º da Resolução 232/2016, a qual fica condicionada a 

apresentação, pela perita nomeada, dos motivos que ensejam a majoração 

pretendida.

 INTIME-SE a perita para dizer se aceita o encargo no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 465,§ 2º CPC), consignando, que em sendo a resposta positiva, 

deverá no mesmo prazo, agendar data indicando hora e o local para a 

realização da perícia, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a fim de 

possibilitar a intimação das partes. Deverá a Senhora Perita se atentar, 

ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e 

o acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes.

 Sobrevindo manifestação da perita, INTIME-SE a parte Requerida para no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito nos autos do valor 

correspondente à sua cota parte dos honorários periciais.

 Com a data agendada aos autos, INTIMEM-SE todos, inclusive a parte 

autora para comparecimento no local indicado pelo perito para ter início 

aos trabalhos (art. 474 do CPC).

Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos 

os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, 

atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do 

NCPC, no prazo de 15 dias.

 Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias 

(artigo 477 §1º do NCPC).

No que concerne ao valor devido pela parte autora, com a apresentação 

do laudo pericial, será expedida em favor do expert, CERTIDÃO com o 

percentual do valor dos honorários periciais que lhes são devidos, para a 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, nos termos dos §§ 3º e 4º do 

artigo 95 do CPC e do artigo 507 e seguintes da CNGC/TJMT/2016, bem 

como, DETERMINO que seja expedido alvará dos honorários periciais 

depositados pelos requerido em favor da referida perita.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Após, CONCLUSOS.

Vera-MT, 23 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116152 Nr: 1270-71.2017.811.0102

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONISIO ERI BUFFON, FABIANO GAVIOLI 

FACHINI, CRISTIANE BUFFON GAVIOLI FACHINI, MARIA SOLECI BUFFON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Barbara Bastos Sergio do 

Nascimento - OAB:176.286, DAVID ANTUNES DAVID - OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824, DAIANE DOS SANTOS SILVA - OAB:MT/17824, FABIANO 

GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - 

OAB:11032, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/O, LEANDRO 

RAFAEL PERIUS - OAB:20089, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20089/O, MATEUS MENEGON - OAB:11.229-B

 Autos nº: 1270-71.2017.811.0102

 Código n°: 116152

Vistos, etc.

Inicialmente, INDEFIRO o pedido de publicação de edital (ref. 70), uma vez 

que este depende do cumprimento dos demais requisitos previstos no art. 

34 da Lei nº 3365/41, conforme já reportado na decisão de ref. 65.

No mais, o requerido pleiteou seja determinado o uso consciente das 

áreas adjacentes utilizadas pelo requerente, sob pena de multa no valor 

de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para o caso de transgressão e 

provocação de atoleiros.

Com efeito, é fato incontroverso a existência de atoleiros nas áreas de 

passagem utilizadas pelas partes, conforme verifica-se das imagens 

juntadas aos autos. De sua vez, assim como também mencionado pelos 

interessados, tais atoleiros formam-se pela superveniência de fatores 

climáticos (chuva) e o tráfego constante de veículos, o qual ocorre por 

ambas às partes, não sendo, portanto, plausível atribuir eventual 

deformidade na passagem ao requerente.

Além do mais, verifica-se pelos documentos apresentados nos autos que 

o requerido não obteve prejuízo ao realizar o escoamento de sua 

produção, tendo o requerente, inclusive, se comprometido a auxiliar na 

manutenção dos acessos.

Ainda, não houve nos autos comprovação quanto à velocidade 

empreendida pelos prepostos do requerente na utilização das passagens, 

de forma a evidenciar risco as pessoas que se encontrem no local.

Assim, INDEFIRO o pedido de ref. 64, mantendo incólume a decisão que 

deferiu a utilização de áreas adjacentes pelo requerente, devendo por sua 

vez, ambas as partes conscientizarem-se quanto à utilização do bem de 

uso comum.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 24 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115971 Nr: 1208-31.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI DA SILVA ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, NOMEIO a Dra. ELIANA KAWAGUTI, médica do trabalho, CRM/MT 

nº 3025, que servirá o encargo independentemente de compromisso. (...) 

Com a data agendada aos autos, INTIME-SE a parte autora para 

comparecer no local, dia e horário designados pelo expert para se 

submeter ao exame pericial. Encaminhem-se também os quesitos 

apresentados pela parte autora (pág. 12), juntamente com cópias da 

petição inicial, bem como dos documentos que a acompanham. Nos termos 

do artigo 29 da Resolução 305/2014 “a solicitação de pagamento dos 

honorários periciais dar-se-á após o término do prazo para que as partes 

se manifestem sobre o laudo; havendo pedido de complementação ou 

esclarecimento, depois de satisfatória realização, a critério do juiz”. Com o 

aporte do laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

Vera/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.: 110031 Nr: 534-87.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARTA DA SILVA BALBINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, INDEFIRO o pedido da parte autora de reestabelecimento do 

beneficio previdenciário, devendo esta comprovar nos autos o prévio 

requerimento junto à autarquia demandada, bem como seu indeferimento. 

(...) Procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016). Analisando o processo, 

verifico que a parte requerida, devidamente citada, deixou de contestar a 

ação (ref. 36). (...) NOMEIO para realização da perícia a Dra. ELIANA 

KAWAGUTI, médica do trabalho, CRM/MT nº 3025, que servirá o encargo 

independentemente de compromisso. (...) Com a data agendada aos autos, 

INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados pelo expert para se submeter ao exame pericial. (...) 

Encaminhem-se também os quesitos apresentados pela parte autora (pág. 

09), juntamente com cópias da petição inicial, bem como dos documentos 

que a acompanham. Com o aporte do laudo, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Vera/MT, 24 de maio de 2018. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120868 Nr: 287-38.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFO, SFPF, EFPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPF, EPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:22627/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão (art. 827, §1º, do CPC).Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e sua avaliação, 

devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter todos os 

elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, INTIMANDO 

na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 1° c/c artigo 

870 e ss. do CPC/2015).Lembrando que, recaindo a penhora sobre bens 

móveis, deverá o meirinho indagar ao executado acerca de sua 

propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, descrevendo o real estado 

de conservação do bem e outras informações complementares que 

entender pertinentes.Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem imóvel, 

deverá o Senhor Oficial de Justiça proceder à constatação a fim de apurar 

se tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o cônjuge 

(artigo 842 do CPC/2015). Caso haja pagamento, diga a parte exequente 

em 05 (cinco) dias, ficando ciente que a inércia implicará em presunção de 

quitação e extinção da execução.Caso não haja pagamento INTIME-SE a 

parte autora para que indique bens passíveis de penhora em nome dos 

devedores, no prazo de 20 (vinte) dias. Desatendido, ficam, desde logo, 

determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a 

REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o artigo 1.181 da 

CNGC.Transcorrido o prazo para pagamento da dívida cobrada nestes 

autos, DETERMINO o encaminhamento a protesto desta declaração de 

existência de dívida alimentar no valor devidamente atualizado. CIÊNCIA ao 

Ministério PúblicoCUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Vera-MT, 06 de abril de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 72196 Nr: 163-65.2012.811.0102

 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: VERA LÚCIA SALETE CAPOANI, MCC-M, CC-M, VGC-M, 

LC-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VILMAR CAPOANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO BRESCOVICI - 

OAB:11280-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Além do mais, cumpre registrar que não se cogita a divisão do imóvel, 

considerando o monte partível, uma vez que o montante atribuído ao imóvel 

possui finalidade de apurar a parte que cada herdeiro faz jus na meação 

do de cujus e que a divisão do valor do imóvel obviamente acarretaria a 

necessidade de sua venda. Assim, não havendo óbice por tratar-se de 

matéria de ordem pública, e em consonância com a cota ministerial (pág. 

159/160), DECLARO o bem imóvel matriculado sob o nº 41, do livro 02, do 

CRI de Vera/MT, como bem de família, nos moldes previstos nos arts. 1º e 

5º da Lei nº 8.009/90, não podendo este ser reservado ao pagamento de 

eventuais débitos.Consigno que, em caso de procedência da habilitação 

de crédito, poderá a quantia devida ser resguardada dos bens móveis 

indicados nos autos. OFICIE-SE o Juízo da Vara Cível da Comarca de 

M a r m e l e i r o / P R  d a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  ( a u t o s  n º 

0002982-20.2014.816.0181).INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Vera-MT, 17 de maio de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114465 Nr: 593-41.2017.811.0102

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DCPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA - 

OAB:17585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese o caráter iminentemente cautelar da medida protetiva, tendo 

em vista que não foi proposta ação penal em desfavor do requerido, 

visando apurar os fatos narrados na exordial pela requerida, e 

considerando a contestação apresentada pelo requerido, onde rebate a 

afirmação de que tenha agredido a autora, e que na verdade teria sido 

agredido por ela e seus amigos, apresentando fotografias para comprovar 

a sua tese – tenho que se faz necessária a produção de provas, a fim de 

verificar o que fora narrado pela parte autora.Sendo assim, fixo os pontos 

incontroversos da seguinte forma: (i) se houve qualquer tipo de agressão, 

física e/ou psicológica, por parte do requerido em desfavor da requerente. 

A partir de tais pontos controvertidos, defiro a produção das seguintes 

provas: (a) prova documental, por meio dos documentos já colacionados 

aos autos; (b) depoimento pessoal da parte autora e do requerido, o qual 

deverão ser intimados pessoalmente para a audiência, sob as 

advertências constantes do artigo 385, §1º, do CPC; (c) prova 

testemunhal, desse modo, deverão as partes, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, contados desse despacho saneador, apresentar o rol de 

testemunhas (art. 357, § 4º, NCPC), as quais deverão ser 

informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local) pelo advogado da 

parte, sendo dispensada a intimação do juízo, nos termos do art. 455, 

caput, do Novo Código de Processo Civil.DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para a data de 02 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 

10HORAS.INTIMEM-SE.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.Vera/MT, 23 de maio de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107642 Nr: 1232-30.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 .Inicialmente, HOMOLOGO a desistência, pela acusação, na oitiva da 

ofendida Tânia Mara Borges do Prado.Analisando os autos, verifico que o 

feito, no que tange à pretensão punitiva em desfavor de Cleiton Rogério 

Fassini, ainda não está pronto para julgamento, remanescendo dúvidas 

sobre pontos relevantes.Assim, com fundamento no artigo 156, II, do 

Código de Processo Penal, e em homenagem ao princípio da busca da 

verdade real dos fatos, DETERMINO a Delegacia de Polícia que junte aos 

autos cópia do exame de corpo delito realizado tanto na vítima, Tânia Mara 

Borges do Prado, quanto no acusado, Cleiton Rogério Fassini, conforme 

requisitado à pág. 31/32.Juntado os laudos aos autos, MANIFESTEM-SE as 

partes, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, a iniciar pelo Ministério 

Público.Após, concluso.Vera/MT, 23 de maio de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102734 Nr: 633-28.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): marcelo calgaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA 

- OAB:17585/O

 Código Apolo nº: 102734

Vistos, etc.

Retifico erro material na decisão de fl. 138, para anular a ordem de 

efetivação de bloqueio de ativos financeiros via bacenjud, já que não 

houve deferimento de pleito nesse sentido.

De outro lado, INDEFIRO o pedido de fl. 135/136, uma vez que a 

subscritora não tem procuração nos autos.

 Intimem-se, devendo o devedor regularizar a sua representação 

processual no prazo de 15 (quinze) dias.

Vera/MT, 24 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101025 Nr: 274-15.2013.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENYS SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO NICHELE DE SOUZA, RAFAEL 

ZOCOLOTTO, CARLOS RENATO PARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSÉ VOGEL - 

OAB:5.360-A

 Código Apolo nº: 101025

Vistos, etc.

Verifico que os executados Rafael Zocolotto e Carlos Renato ainda não 

foram citados, pelo que revogo a ordem de bloqueio de ativos financeiros 

de tais devedores.

Certifique-se nos autos quanto ao cumprimento do que determinado à fl. 

18. Em caso negativo, CUMPRA-SE, com urgência. Se não localizados os 

executados nos endereços de fl. 18, INTIME-SE o credor para que informe 

novo endereço nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

INTIMEM-SE.

Vera/MT, 24 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71110 Nr: 216-80.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSÉ DIERINGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS J .F. BERNARDES - 
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OAB:MT 8247-B

 Código Apolo nº: 71110

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de suspensão da execução (fl. 221), até 27/12/2018, 

após o que deverá o credor se manifestar nos autos no prazo de 20 

(vinte) dias, independentemente de intimação. Assim, fica suspenso, por 

ora, o cumprimento do que determinado às fls. 218/219.

INTIME-SE.

Vera/MT, 24 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 13598 Nr: 14-89.2000.811.0102

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLDEMAR RESINAS TINTÉTICAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. V. A. LAMINADOS E COMPENSADOS 

LTDA., LUIZ ALVES DE LIMA, MARCOS DUARTE PINTO, DEUSENIRA ALES 

BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERREIRA DO 

NASCIMENTO TECCHI - OAB:18780, EDERLAINE MIRIAM OLIVEIRA 

BARBOSA - OAB:22386/O, FERNANDO JOSE GARCIA - OAB:134719, 

JOSÉ UMBERTO FRANCO - OAB:OAB/SP 211.240, RICARDO 

WEBERMAN - OAB:OAB/SP 134.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 Autos n. 14-89. 2000.811.0102

Código n. 13598

Vistos etc.

Defiro, parcialmente, o pedido à ref. 78.

Para tanto, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor depositado á pág. 

366, transferindo-se a quantia para a conta corrente indicada à pág. 515.

No mais, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício às instituições 

financeiras, para juntada aos autos de informações quanto a registros de 

fundos de investimentos e planos de previdência privada/títulos de 

capitalização em nome dos executados, uma vez que, eventual existência 

de fundos de investimentos e plano de previdência privada seria 

constatada por meio da ordem de bloqueio eletrônico, realizado via sistema 

BACENJUD – pág. 503/504, nos termos da regra do artigo 13, do 

regulamento do BACEN-JUD 2.0 emitido pelo Banco Central, diante da 

desnecessidade de expedição de ofícios às instituições financeiras pela 

prévia satisfação da pretensão, sobretudo considerando que a ordem de 

constrição abrangeu todos os ativos e aplicações financeiras vinculadas 

aos devedores, diante da inexistência de especificação do número da 

conta e da agencia no momento da realização do bloqueio.

Assim, INTIME-SE a parte exequente para que indique bens passíveis de 

penhora em nome dos devedores, no prazo de 20 (vinte) dias. . 

Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 

921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o artigo 1.181 da CGNC.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 24 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104901 Nr: 310-86.2015.811.0102

 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: PAULO MARTINS SCHUSTER, ELZA VENTURA 

PORFÍRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO ORIZUR ORTIZ, MARIA APARECIDA 

DE OLIVEIRA ORTIZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO DE 

TERRAS PARTICULARES – AFIRMAÇÃO DOS AUTOS DE LUGAR INCERTO 

DOS REQUERIDOS – NÃO CONDIZENTES COM A REALIDADE – AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 232, INCISOS I E II DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73 – APLICAÇÃO AO CASO – ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO 02/STJ – MERAS ALEGAÇÕES – SITUAÇÃO ATUAL 

DOMINANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, 

LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA NULA. Recurso conhecido 

e provido. (...) 2. A citação é ato solene para o início da lide, formação do 

contraditório e da ampla defesa e, sobretudo em ação de usucapião de 

terras, esta deve ser pessoal. Tolera-se a citação por edital quando 

pressupõe que o réu esteja em local incerto ou não sabido, conforme o 

disposto no artigo 231 do Código de Processo Civil, sendo necessário o 

esgotamento dos meios para a localização da parte. Não há como albergar 

pedido de citação por edital quando a parte apenas diz que não sabe o 

paradeiro, sequer faz pesquisa a respeito, sobretudo quando se tratam de 

pessoas que, por suas atividades, são notoriamente conhecidas em todo 

o país, e bastando uma simples consulta no GOOGLE para extirpar 

quaisquer duvidas a respeito. E, em se tratando de pessoa jurídica, 

afirmando o autor a cidade de sua localização, bastaria, frustrada a 

consulta via INTERNET, uma simples pesquisa junto a JUNTA COMERCIAL. 

(...) (Ap 159260/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 

20/03/2017).Diante disso, INDEFIRO o pedido de citação do requerido por 

edital (ref. 74). INTIME-SE a parte autora para que informe, no prazo de 15 

(quinze) dias, o endereço da parte requerida ou demonstre o esgotamento 

das tentativas de obter a informação.Indicado o endereço, CITE-SE o 

requerido da decisão de ref. 12.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103737 Nr: 1340-93.2014.811.0102

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICIERI FRANCIO, ADELAIDE RIGO FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JACOB FERREIRA 

CALDAS - OAB:9845

 Autos nº. 1340-93.2014.811.0102

Código nº. 103737

Vistos, etc.

A parte requerida apresentou nos autos o comprovante do depósito de 

50% dos honorários periciais (ref. 165).

Assim, comprovado o depósito dos honorários, considerando que a parte 

requerida já apresentou os quesitos, INTIME-SE a parte autora para que, 

querendo, manifeste-se nos autos nos termos do artigo 465, inciso III do 

CPC.

Após, INTIME-SE o perito nomeado para indicar dia, hora e local para o 

início da perícia, com o objetivo de atender ao disposto no artigo 474 do 

CPC, consignando a fixação do prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão 

da perícia.

Fica facultado ao perito o levantamento de metade do valor dos honorários 

no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao 

final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos 

necessários (art. 465, § 4º, CPC).

Deverá o expert cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

podendo, no exercício de seu mister, valer-se de todos os meios 

necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando 

documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia.

Com o aporte do laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, CPC).

Após tudo cumprido, REMETAM-SE conclusos.

Vera/MT, 24 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 108077 Nr: 1386-48.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIZIEL DOS SANTOS GIORDANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2310-88.2017.811.0102

Código n°: 108077

Vistos, etc.

 No que concerne a destinação da arma apreendida, a matéria foi tratada 

nos autos n°2310-88.2017.811.0102, tendo sido dada destinação à arma 

apreendida nos autos.

No mais, quanto aos objetos apreendidos, DETERMINO a intimação do réu 

para manifestar interesse acerca dos objetos apreendidos à fl. 64.

 Caso não haja manifestação de interesse, CERTIFIQUE-SE e neste caso, 

fica desde já DETERMINADA a doação dos objetos para algumas das 

entidades cadastradas na Diretoria do Foro.

 Caso não haja interesse, DETERMINO a Diretoria do Foro que envie 

referido objeto para destruição, devendo a Gestora Judicial proceder com 

as baixas nos livros de registros e a baixa dos registros no site do 

Conselho Nacional de Justiça.

Após, cumprido todos os comandos da sentença proferida nos autos, ao 

arquivo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116629 Nr: 1459-49.2017.811.0102

 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 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. DA SILVA BARBOSA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, presentes os requisitos do Decreto Lei 911/69, DEFIRO O 

PEDIDO LIMINAR, para determinar a expedição do mandado de busca a 

apreensão do bem e seus documentos, depositando-os em mãos do 

requerente. Executada a liminar, CITE-SE o requerido desta ação, para 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da 

liminar, pagar integralmente a dívida, conforme os valores apresentados 

na inicial, oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus, art. 

3°, § 2° do Dec. Lei 911/69, sendo-lhe permitido apresentar resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da medida, mesmo que 

tenha exercido a faculdade prevista no artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118078 Nr: 2062-25.2017.811.0102

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON NICODEMOS DA SILVA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo número: 2062-25.2017.811.0102

Código n°: 118078

Vistos etc.

Inicialmente, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo para apresentação de 

defesa pelo requerido.

 Após, DÊ-SE vista dos autos a parte autora, para manifestação.

Por fim, conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110637 Nr: 701-07.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BADM, YDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DAVI MACIEL DOS 

SANTOS - OAB:19953/O

 Autos n. 701-07.2016.811.0102

Código n. 110637

Vistos etc.

Em tempo, RETIFICO o erro material constante da sentença proferida à ref. 

102, que deixou de fixar os honorários ao advogado nomeado nos autos 

(ref.53).

Desta forma, FIXO os honorários advocatícios em 03 (três) URH, 

observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como 

à complexidade do feito.

Expeça-se certidão em favor do defensor dativo, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108701 Nr: 111-30.2016.811.0102

 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: IZABEL DOS SANTOS REBELO FELDHAUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HAMILTON FELDHAUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.111-30.2016.811.0102

Código n. 108701

Vistos, etc.

Inicialmente, INDEFIRO o pedido de ref. 67, uma vez que não configura 

nenhuma das hipóteses de suspensão prevista no art. 313.

No mais, verifico que até o presente momento não foram prestadas as 

primeiras declarações, assim, INTIME-SE a inventariante para sua 

apresentação, no prazo legal.

 Vindo as primeiras declarações, CITEM-SE os interessados por Oficial de 

Justiça, inclusive a Fazenda Pública Estadual, Municipal e Nacional (art. 

626 do CPC). Por edital, com prazo de 40 (quarenta) dias, todos os 

demais.

 Concluídas as citações, as partes terão vista dos autos, em cartório e 

pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para se manifestarem sobre as 

primeiras declarações (art. 627 do CPC).

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109904 Nr: 488-98.2016.811.0102

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Marchetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDYRA REBUCCI MARCHETTI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 488-98.2016.811.0102

 Código n°: 109904

Vistos, etc.

Ante a informação do pagamento do Imposto de Transmissão causa Mortis 

– ITCMD, INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual para manifestação, 

conforme art. 629, do CPC.

 No mais, considerando que um dos herdeiros é menor, necessária se faz 

a nomeação de curador especial nos termos do art. 72, I, do CPC. Assim 

considerando que dentre as funções institucionais da Defensoria Pública, 

segundo o artigo 4º , XVI, da Lei Complementar nº 80, de 1994, incluído 

pela Lei Complementar nº 132, de 2009, está o exercício da curadoria 

especial nos casos previstos em lei, NOMEIO como curadora especial a 

Defensoria Pública local, para defender os interesses de Julia dos Santos 

Marchetti.

Assim, INTIME-SE a Defensoria Pública para manifestar-se nos autos, bem 

como se concorda com a proposta de partilha apresentada.

Após, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, no 

prazo legal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119553 Nr: 2692-81.2017.811.0102

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLENNY PAULA BATISTA GOMES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN KERLLEY RODRIGUES DA 

SILVA OLIVEIRA - OAB:3354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2692-81.2017.811.0102

Código n°: 119553

Vistos, etc.

Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária, para declaração de 

morte presumida de Douglas Ferreira da Silva, ajuizada por Gislenny Paula 

Batista Gomes de Lima.

 Manifestação do Ministério Público favorável ao pedido (ref. 10).

É de conhecimento deste juízo, por meio da ação de código n° 122191, que 

foram encontrados os restos mortais do requerido, tendo sido 

reconhecida por familiares a roupa que ele estaria usando no dia.

 Assim, DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar eventual interesse no prosseguimento do feito.

Com ou sem manifestação, DÊ-SE vista ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110471 Nr: 651-78.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YVMC-M, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:10.772-E, CARLA CRISTINA MAYER - OAB:18586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 651-78.2016.811.0102

 Código n°: 110471

Vistos, etc.

A parte autora pugnou pela citação por hora certa do executado, tendo em 

vista que este estaria de dificultando a sua citação, uma vez que é 

caminhoneiro, passando vários dias fora da cidade.

Ocorre que, analisando os autos, verifico que todas as tentativas de 

citação do executado foram negativas, por não ser o seu endereço certo 

– pág. 46, 56 e 63 – de forma que será inviável a análise dos requisitos da 

citação por hora certa pelo Oficial de Justiça.

Assim, INDEFIRO, por hora, o pedido da parte autora.

INTIME-A para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a citação do 

requerido, apresentando novo endereço nos autos, sob pena de extinção 

do processo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109264 Nr: 303-60.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE JOSE DUARTE, MDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO LIMA MILHOMENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 Autos nº: 303-60.2016.811.0102

 Código n°: 109264

Vistos, etc.

Considerando que ambas as partes manifestaram interesse na realização 

de audiência de conciliação, DESIGNE-SE a solenidade, de acordo com a 

pauta do conciliador de Vera/MT.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110644 Nr: 707-14.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NTR, DRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido à ref. 37. Com efeito, evidenciado que a parte exequente 

a sua representante legal estão residindo em Sorriso/MT, é do Juízo dessa 

localidade a competência absoluta para o processo e julgamento da 

causa, na forma do art. 147, I, da Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança 

e do Adolescente. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados 

(grifamos): [...] Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do 

Juízo da Comarca de Sorriso/MT, para o qual determino a remessa dos 

presentes autos, com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110711 Nr: 726-20.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE PEREIRA SUTILE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 726-20.2016.811.0102

Código nº: 110711

Vistos etc.

Tendo em vista o cumprimento de sentença promovido à ref. 56:

1) INTIME-SE o requerido, para, se quiser, impugnar a presente execução 

de sentença, no prazo de trinta (30) dias (art. 535, NCPC).

 2) Oferecida impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, vindo os autos CONCLUSOS na sequência.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 535, § 3°, inciso I e II), observando o artigo 5° da Resolução 115 do 

CNJ e a Resolução 168/2011 do CJF.
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4) CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.

Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110790 Nr: 735-79.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 735-79.2016.811.0102

Código nº: 110790

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido da arte autora (ref. 38 e 50), uma vez que cabe ao 

interessado promover as diligências necessárias para a localização do 

endereço atualizado da parte, não havendo, in casu, a demonstração do 

esgotamento dos meios possíveis de localização ou a comprovação da 

impossibilidade, na forma do artigo 328 § 5° da CNGC, in verbis: “salvo nos 

casos de comprovada impossibilidade, a busca pelo endereço das partes 

e testemunhas deverá ser feita pela parte interessada (Ministério Público, 

Defensoria Pública e Advogados) e não pela secretaria do juízo”.

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, promover a 

citação do requerido nos autos ou comprovar a impossibilidade para tanto, 

sob pena de extinção anômala do processo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112100 Nr: 1268-38.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc.

 Diante da Portaria nº 724/2018-DGTJ-PRES, que suspendeu o expediente 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nesta data de 

25/05/2018, em razão da proporção da “greve dos caminhoneiros”, 

REDESIGNO esta solenidade para o dia 28 de Junho de 2018, às 

17h20min.

 Saem os presentes intimados.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112102 Nr: 1270-08.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR ALDERBRANT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc.

 Diante da Portaria nº 724/2018-DGTJ-PRES, que suspendeu o expediente 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nesta data de 

25/05/2018, em razão da proporção da “greve dos caminhoneiros”, 

REDESIGNO esta solenidade para o dia 28 de Junho de 2018, às 

16h00min.

 Saem os presentes intimados.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112110 Nr: 1273-60.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAILDE SANSIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc.

 Diante da Portaria nº 724/2018-DGTJ-PRES, que suspendeu o expediente 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nesta data de 

25/05/2018, em razão da proporção da “greve dos caminhoneiros”, 

REDESIGNO esta solenidade para o dia 28 de Junho de 2018, às 

16h20min.

 Saem os presentes intimados.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112386 Nr: 1380-07.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A, ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19069/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc.

 Diante da Portaria nº 724/2018-DGTJ-PRES, que suspendeu o expediente 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nesta data de 

25/05/2018, em razão da proporção da “greve dos caminhoneiros”, 

CANCELO a presente solenidade.

 No mais, CERTIFIQUE-SE a Secretária de Vara quanto ao decurso do 

prazo para apresentação do rol de testemunhas. Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112889 Nr: 1648-61.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1648-61.2016.811.0102

Código n° 112889

Vistos, etc.

 Procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016).

Inicialmente, REJEITO a prejudicial de prescrição suscitada pelo requerido, 

pois o pedido administrativo de concessão do benefício foi apresentado 

pela autora em 04/10/2016, portanto, dentro do quinquênio que antecedeu 

o ajuizamento da ação, pelo que inexistem parcelas a serem declaradas 

como prescritas.

Sem outras questões processuais pendentes, DOU POR SANEADO O 

FEITO. No mais, tem-se que a controvérsia fática restringe-se à alegada 

incapacidade laborativa do autor, bem como se a referida capacidade é 

parcial/total ou temporária/permanente e a carência, na forma da lei.

Para elucidação do ponto fixado, defiro a produção de prova documental 

consistente em perícia judicial.
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O ônus da comprovação dos fatos elencados na inicial, enquanto 

constitutivos do direito buscado na ação, é do autor, nos termos do artigo 

373, I, do CPC.

 Em que pese já tenha sido realizado perícia nos autos, diante do decurso 

de tempo da sua realização, bem como que todos os atos praticados pela 

Justiça Federal foram anulados pelo TRF1, faz-se necessário à produção 

da prova para análise do pleito inicial.

Assim, NOMEIO a Dra. ELIANA KAWAGUTI, médica do trabalho, CRM/MT 

nº 3025, que servirá o encargo independentemente de compromisso.

Nos termos da Resolução de n° 305/2014 – resolução esta que dispõe 

sobre o cadastro e a nomeação de profissionais e o pagamento de 

honorários a advogados dativos, curadores, peritos tradutores e 

interpretes, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

Justiça Federal e da jurisdição federal delegada - FIXO os honorários 

periciais no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) – tabela V da referida 

resolução, nos termos do artigo 28 da referida resolução, que traz que “a 

fixação dos honorários dos peritos, tradutores e intérpretes observará os 

limites mínimos e máximos estabelecidos no anexo e, no que couber, os 

critérios previstos no artigo 25. Parágrafo único: em situações 

excepcionais e considerando as especificidades o caso concreto, 

poderão juiz, mediante decisão fundamentada, arbitrar honorários dos 

profissionais mencionados no caput até o limite de três vezes o valor 

máximo previsto no anexo”.

 INTIME-SE a perita para dizer se aceita o encargo no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 465,§ 2º CPC), consignando, que em sendo a resposta positiva, 

deverá no mesmo prazo, agendar data indicando hora e o local para a 

realização da perícia, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a fim de 

possibilitar a intimação das partes. Caso a profissional, ora nomeada, 

entenda que os honorários deverão ser fixados em montante superior ao 

limite máximo estabelecido na resolução 305/2014, DETERMINO, desde já, 

que a perita JUSTIQUE nos autos, o motivo da pretendida majoração. 

Deverá a Senhora Perita se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, 

do NCPC, possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os atos e 

diligências pelos assistentes técnicos das partes.

 Com a data agendada aos autos, INTIME-SE a parte autora para 

comparecer no local, dia e horário designados pelo expert para se 

submeter ao exame pericial.

 Transcrevo os quesitos formulados pelo INSS, no Ofício Circular nº 

003/2013 em conjunto com os quesitos encaminhados pela 

Recomendação Conjunta 12/2015 do CNJ, para análise pelo perito ora 

designado.

Histórico Laboral do (o) Periciado (a):

a) Profissão Declarada

b) Tempo de profissão

c) Atividade declarada como exercida.

d) Tempo de atividade.

e) Descrição da atividade.

f) Experiência laboral anterior.

g) Data declarada do afastamento do trabalho, se tiver ocorrido.

1) Qual o nome e a idade atual do (a) autor (a)? Qual o atual estado de 

saúde do (a) autor (a)?

2) Qual a atividade laborativa habitual do (a) autor (a)? A parte autora é 

empregada ou “autônoma”?

3) Diga o Senhor perito se a atividade declarada requer a realização de 

esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou 

intensa? Poderia o Senhor perito descrever detalhadamente as tarefas 

desenvolvidas no exercício dessa atividade?

4) Diga o Senhor perito se a parte autora apresenta sinais sugestivos de 

que esta trabalhando, tais como sinais de exposição solar intensa, 

calosidade nas mãos, etc.

5) Diga o Senhor perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta 

acometida de alguma patologia ou do agravamento da patologia teve 

origem alguma incapacidade?

6) Caso a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga o Senhor 

perito se o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame completar?

7) Diga Senhor perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior 

indicando existência de exame(s) complementa (res) Qual (quais) foi 

(foram) o(s) resultado(s) do(s) mesmo(s)?

8) No caso de incapacidade, há possibilidade de se estabelecer 

clinicamente a data do início da incapacidade (DII), da enfermidade e de 

seu AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo, quando e qual 

critério utilizado? Caso negativo indique a provável data do início da 

incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir 

da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO, 

DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DO INÍCIO DA 

INCAPACIDADE.

9) É possível afirmar se houve 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 essa 

conclusão.

10) Caso a resposta ao quesito n° 5 seja afirmada diga o Senhor perito se 

a patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada (residual)?

11) Caso a resposta ao quesito n° 5 seja afirmativa diga o Senhor perito 

se o (a) autor (a) encontra-se em uso de medicação especifica paro o 

diagnóstico declinado?

12) Diga o Senhor perito, considerando a profissiografia da atividade 

declarada, se o (a) autor (a) se apresenta incapacitado para o trabalho ou 

para as atividades que anteriormente exercia.

13) No caso de incapacidade, diga o Sr. perito se a incapacidade é total ou 

parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

limitações que a moléstia impõem ao exercício da profissão habitual do (a) 

autor (a), levando-o (a) à incapacidade total ou parcial?

14) Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o Sr. perito se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? 

Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a 

moléstia impõem ao exercício da profissão habitual do (a) autor (a), 

levando-o (a) à incapacidade permanente ou temporária?

15) No caso de incapacidade, diga o Senhor Perito se a incapacidade teve 

origem em alguma doença do trabalho, doença profissional ou acidente do 

trabalho, no que se incluem acidentes ou quaisquer atos de terceiros 

ocorridos no local e horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora 

do local de trabalho, mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a 

trabalho e no percurso da residência para o local de trabalho ou deste 

para aquela, ainda que em veículo de propriedade da parte autora.

 16) No caso de incapacidade “permanente e parcial”, diga o Senhor perito 

se a incapacidade decorreu de acidente de qualquer outra natureza. Caso 

positivo, diga o Senhor perito se, após a consolidação das lesões, 

restaram sequelas que implicaram redução da capacidade para o trabalho 

que o autor habitualmente exercia.

17) No caso de incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e total”, 

qual a data provável ou o prazo estimado e indicado para recuperação 

laborativa?

18) No caso de incapacidade “permanente e total”, ela se estende, sob o 

ponto de vista médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é 

possível a reabilitação para outra função?

19) O (a) periciando (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

20) É possível precisar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação de incapacidade)?

21) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

22) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responsa apenas em caso 

afirmativo.

 23) Diga o Senhor Perito se a parte autora é portadora de alguma das 

seguintes enfermidades: a) tuberculose ativa; b) hanseníase; c) alienação 

mental; d) neoplasia maligna; e) cegueira; f) paralisia irreversível e 

incapacitante; g) cardiopatia grave; doença de Parkinson, h) 

espondiloartrose anquilosante; i) nefropatia grave; j) estado avançado da 

doença de Paget (osteíte deformante); k) síndrome da imunodeficiência 

adquirida-AIDS; l) contaminação por radiação com base em conclusão da 

medicina especializada; m) hepatopatia grave.

Ainda, deverá o perito informar se a parte autora encontra-se em alguma 

das seguintes situações: a) cegueira total; b) perda de nove dedos das 

mãos ou superior a esta; c) paralisia dos dois membros superiores ou 

inferiores; d) perda dos membros inferiores, acima dos pés, quando a 

prótese for impossível; e) perda de uma das mãos e de dois pés, ainda 

que a prótese seja possível; f) perda de um membro superior e outro 

inferior, quando a prótese for impossível; g) alteração das faculdades 

mentais com grave perturbação da vida orgânica e social; h) doença que 
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exija permanência contínua no leito; e i) incapacidade permanente para as 

atividades da vida diária.

 Em caso positivo, deverá o perito informar se, em razão dessa situação, a 

parte autora necessita da assistência permanente de outra pessoa para a 

realização das atividades da vida diária, devendo ser informado o nome 

dessa pessoa, bem como a sua relação de parentesco com a requerente.

Encaminhem-se também os quesitos apresentados pela parte autora (pág. 

12), juntamente com cópias da petição inicial, bem como dos documentos 

que a acompanham.

Nos termos do artigo 29 da Resolução 305/2014 “a solicitação de 

pagamento dos honorários periciais dar-se-á após o término do prazo 

para que as partes se manifestem sobre o laudo; havendo pedido de 

complementação ou esclarecimento, depois de satisfatória realização, a 

critério do juiz”.

Com o aporte do laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107167 Nr: 1094-63.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA ARAÚJO, ANDERSON KUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1094-63.2015.811.0102

Código nº. 107167

Vistos, etc.

 Diante do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos, DÊ-SE 

vista a parte autora. Prazo de 15 (quinze).

Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105065 Nr: 367-07.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILETE DOMINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 367-07.2015.811.0102

Código n. 105065

Vistos, etc.

I - INTIMEM-SE a parte requerente sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105067 Nr: 369-74.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 369-74.2015.811.0102

Código n. 105067

Vistos, etc.

I - INTIMEM-SE a parte requerente sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105104 Nr: 382-73.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hosana da Silva Santos Hubner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 382-73.2015.811.0102

Código nº: 105104

Vistos etc.

Verifico que a parte autora, mesmo devidamente intimada por intermédio 

de seu advogado constituído nos autos (ref. 61), deixou de apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

Assim, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, observando a Senhora Gestora Judiciária as formalidades 

legais.

Às providências.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105112 Nr: 387-95.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela de Oliveira Favarin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 387-95.2015.811.0102

Código n. 105112

Vistos, etc.

I - INTIMEM-SE a parte requerente sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105195 Nr: 428-62.2015.811.0102
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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: ELAINE LANGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 428-62.2015.811.0102

Código n. 105195

Vistos, etc.

I - INTIMEM-SE a parte requerente sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105203 Nr: 434-69.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosecler Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 434-69.2015.811.0102

Código n. 105203

Vistos, etc.

I - INTIMEM-SE a parte requerente sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105375 Nr: 518-70.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lúcia Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 518-70.2015.811.0102

Código n. 105375

Vistos, etc.

I - INTIMEM-SE a parte requerente sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113204 Nr: 1793-20.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda., OLGA BUENO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1793-20.2016.811.0102

Código n°: 113204

Vistos, etc.

 INTIME-SE a parte autora, por intermédio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova a citação dos requeridos, sob pena de 

extinção anômala do processo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110053 Nr: 539-12.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 539-12.2016.811.0102

Código n° 110053

Vistos, etc.

 Procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016).

Analisando o processo, verifico que a parte requerida, devidamente 

citada, deixou de contestar a ação (ref. 16).

Desse modo, DECRETO A REVELIA da parte ré, porém, sem aplicar o 

efeito material desse instituto, já que o INSS está inserido no conceito de 

Fazenda Pública, de modo que seus bens e direitos são considerados 

indisponíveis, incidindo, portanto, o disposto pelo artigo 345, II, do CPC. 

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA DO INSS. 

INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. NÃO PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS. INCAPACIDADE PREEXISTENTE AO REINGRESSO NO 

RGPS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. (...) 3. Preliminarmente, 

sustenta a parte autora quanto ao reconhecimento da aplicação dos 

efeitos da revelia contra o INSS, todavia, "Não se aplica à Fazenda Pública 

o efeito material da revelia - presunção de veracidade dos fatos narrados 

pelo autor - pois seus bens e direitos são considerados indisponíveis, 

aplicando-se o artigo 320, II, do CPC" (AgRg nos EDcl no REsp 

1288560/MT, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

19/06/2012, DJe 03/08/2012). (AC 0002776-69.2014.4.01.3507 / GO, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, SEGUNDA TURMA, 

e-DJF1 de 10/02/2017).

Sem outras questões processuais pendentes, DOU POR SANEADO O 

FEITO. No mais, tem-se que a controvérsia fática restringe-se à alegada 

incapacidade laborativa do autor, bem como se a referida capacidade é 

parcial/total ou temporária/permanente e a carência, na forma da lei.

Para elucidação do ponto fixado, defiro a produção de prova documental 

consistente em perícia judicial.

O ônus da comprovação dos fatos elencados na inicial, enquanto 

constitutivos do direito buscado na ação, é do autor, nos termos do artigo 

373, I, do CPC.

 Em que pese já tenha sido realizado perícia nos autos, diante do decurso 

de tempo da sua realização, bem como que todos os atos praticados pela 

Justiça Federal foram anulados pelo TRF1, faz-se necessário à produção 

da prova para análise do pleito inicial.

Assim, NOMEIO a Dra. ELIANA KAWAGUTI, médica do trabalho, CRM/MT 

nº 3025, que servirá o encargo independentemente de compromisso.

Nos termos da Resolução de n° 305/2014 – resolução esta que dispõe 

sobre o cadastro e a nomeação de profissionais e o pagamento de 

honorários a advogados dativos, curadores, peritos tradutores e 
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interpretes, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

Justiça Federal e da jurisdição federal delegada - FIXO os honorários 

periciais no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) – tabela V da referida 

resolução, nos termos do artigo 28 da referida resolução, que traz que “a 

fixação dos honorários dos peritos, tradutores e intérpretes observará os 

limites mínimos e máximos estabelecidos no anexo e, no que couber, os 

critérios previstos no artigo 25. Parágrafo único: em situações 

excepcionais e considerando as especificidades o caso concreto, 

poderão juiz, mediante decisão fundamentada, arbitrar honorários dos 

profissionais mencionados no caput até o limite de três vezes o valor 

máximo previsto no anexo”.

 INTIME-SE a perita para dizer se aceita o encargo no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 465,§ 2º CPC), consignando, que em sendo a resposta positiva, 

deverá no mesmo prazo, agendar data indicando hora e o local para a 

realização da perícia, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a fim de 

possibilitar a intimação das partes. Caso a profissional, ora nomeada, 

entenda que os honorários deverão ser fixados em montante superior ao 

limite máximo estabelecido na resolução 305/2014, DETERMINO, desde já, 

que a perita JUSTIQUE nos autos, o motivo da pretendida majoração. 

Deverá a Senhora Perita se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, 

do NCPC, possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os atos e 

diligências pelos assistentes técnicos das partes.

 Com a data agendada aos autos, INTIME-SE a parte autora para 

comparecer no local, dia e horário designados pelo expert para se 

submeter ao exame pericial.

 Transcrevo os quesitos formulados pelo INSS, no Ofício Circular nº 

003/2013 em conjunto com os quesitos encaminhados pela 

Recomendação Conjunta 12/2015 do CNJ, para análise pelo perito ora 

designado.

Histórico Laboral do (o) Periciado (a):

a) Profissão Declarada

b) Tempo de profissão

c) Atividade declarada como exercida.

d) Tempo de atividade.

e) Descrição da atividade.

f) Experiência laboral anterior.

g) Data declarada do afastamento do trabalho, se tiver ocorrido.

1) Qual o nome e a idade atual do (a) autor (a)? Qual o atual estado de 

saúde do (a) autor (a)?

2) Qual a atividade laborativa habitual do (a) autor (a)? A parte autora é 

empregada ou “autônoma”?

3) Diga o Senhor perito se a atividade declarada requer a realização de 

esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou 

intensa? Poderia o Senhor perito descrever detalhadamente as tarefas 

desenvolvidas no exercício dessa atividade?

4) Diga o Senhor perito se a parte autora apresenta sinais sugestivos de 

que esta trabalhando, tais como sinais de exposição solar intensa, 

calosidade nas mãos, etc.

5) Diga o Senhor perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta 

acometida de alguma patologia ou do agravamento da patologia teve 

origem alguma incapacidade?

6) Caso a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga o Senhor 

perito se o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame completar?

7) Diga Senhor perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior 

indicando existência de exame(s) complementa (res) Qual (quais) foi 

(foram) o(s) resultado(s) do(s) mesmo(s)?

8) No caso de incapacidade, há possibilidade de se estabelecer 

clinicamente a data do início da incapacidade (DII), da enfermidade e de 

seu AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo, quando e qual 

critério utilizado? Caso negativo indique a provável data do início da 

incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir 

da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO, 

DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DO INÍCIO DA 

INCAPACIDADE.

9) É possível afirmar se houve 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 essa 

conclusão.

10) Caso a resposta ao quesito n° 5 seja afirmada diga o Senhor perito se 

a patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada (residual)?

11) Caso a resposta ao quesito n° 5 seja afirmativa diga o Senhor perito 

se o (a) autor (a) encontra-se em uso de medicação especifica paro o 

diagnóstico declinado?

12) Diga o Senhor perito, considerando a profissiografia da atividade 

declarada, se o (a) autor (a) se apresenta incapacitado para o trabalho ou 

para as atividades que anteriormente exercia.

13) No caso de incapacidade, diga o Sr. perito se a incapacidade é total ou 

parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

limitações que a moléstia impõem ao exercício da profissão habitual do (a) 

autor (a), levando-o (a) à incapacidade total ou parcial?

14) Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o Sr. perito se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? 

Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a 

moléstia impõem ao exercício da profissão habitual do (a) autor (a), 

levando-o (a) à incapacidade permanente ou temporária?

15) No caso de incapacidade, diga o Senhor Perito se a incapacidade teve 

origem em alguma doença do trabalho, doença profissional ou acidente do 

trabalho, no que se incluem acidentes ou quaisquer atos de terceiros 

ocorridos no local e horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora 

do local de trabalho, mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a 

trabalho e no percurso da residência para o local de trabalho ou deste 

para aquela, ainda que em veículo de propriedade da parte autora.

 16) No caso de incapacidade “permanente e parcial”, diga o Senhor perito 

se a incapacidade decorreu de acidente de qualquer outra natureza. Caso 

positivo, diga o Senhor perito se, após a consolidação das lesões, 

restaram sequelas que implicaram redução da capacidade para o trabalho 

que o autor habitualmente exercia.

17) No caso de incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e total”, 

qual a data provável ou o prazo estimado e indicado para recuperação 

laborativa?

18) No caso de incapacidade “permanente e total”, ela se estende, sob o 

ponto de vista médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é 

possível a reabilitação para outra função?

19) O (a) periciando (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

20) É possível precisar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação de incapacidade)?

21) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

22) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responsa apenas em caso 

afirmativo.

 23) Diga o Senhor Perito se a parte autora é portadora de alguma das 

seguintes enfermidades: a) tuberculose ativa; b) hanseníase; c) alienação 

mental; d) neoplasia maligna; e) cegueira; f) paralisia irreversível e 

incapacitante; g) cardiopatia grave; doença de Parkinson, h) 

espondiloartrose anquilosante; i) nefropatia grave; j) estado avançado da 

doença de Paget (osteíte deformante); k) síndrome da imunodeficiência 

adquirida-AIDS; l) contaminação por radiação com base em conclusão da 

medicina especializada; m) hepatopatia grave.

Ainda, deverá o perito informar se a parte autora encontra-se em alguma 

das seguintes situações: a) cegueira total; b) perda de nove dedos das 

mãos ou superior a esta; c) paralisia dos dois membros superiores ou 

inferiores; d) perda dos membros inferiores, acima dos pés, quando a 

prótese for impossível; e) perda de uma das mãos e de dois pés, ainda 

que a prótese seja possível; f) perda de um membro superior e outro 

inferior, quando a prótese for impossível; g) alteração das faculdades 

mentais com grave perturbação da vida orgânica e social; h) doença que 

exija permanência contínua no leito; e i) incapacidade permanente para as 

atividades da vida diária.

 Em caso positivo, deverá o perito informar se, em razão dessa situação, a 

parte autora necessita da assistência permanente de outra pessoa para a 

realização das atividades da vida diária, devendo ser informado o nome 

dessa pessoa, bem como a sua relação de parentesco com a requerente.

Encaminhem-se também os quesitos apresentados pela parte autora (pág. 

12), juntamente com cópias da petição inicial, bem como dos documentos 

que a acompanham.

Nos termos do artigo 29 da Resolução 305/2014 “a solicitação de 

pagamento dos honorários periciais dar-se-á após o término do prazo 

para que as partes se manifestem sobre o laudo; havendo pedido de 
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complementação ou esclarecimento, depois de satisfatória realização, a 

critério do juiz”.

Com o aporte do laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109807 Nr: 446-49.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA PAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586

 Autos nº: 446-49.2016.811.0102

Código nº: 109807

Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para que dê impulso ao feito, 

manifestando quanto ao acordo apresentado pelo requerido em audiência 

de conciliação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, III, CPC).

Transcorrido in albis o prazo, CERTIFIQUE-SE, devendo a parte requerida 

ser intimada, nos termos do artigo 485, §6°, uma vez que já ofertada a 

contestação.

Tudo cumprido e certificado, conclusos.

INTIMEM-SE.

Vera/MT, 24 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109813 Nr: 451-71.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA BELLINI STEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 451-71.2016.811.0102

Código nº. 109813

Vistos, etc.

 Diante do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos, DÊ-SE 

vista a parte autora. Prazo de 15 (quinze).

Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 24 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113636 Nr: 209-78.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DOMICIANO DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. (1) HOMOLOGO a desistência da inquirição da testemunha Maria 

Marluce Barbosa, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos; (2) 

Tendo em vista a ausência de representante da parte nesta audiência, 

declaro preclusa a apresentação de alegações orais pelo INSS; (3) 

Venham os autos conclusos para sentença.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113650 Nr: 219-25.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES PIPPER PERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. (1) HOMOLOGO a desistência da inquirição da testemunha Carlos 

Alberto Rodrigues da Rosa, para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos; (2) Tendo em vista a ausência de representante da parte nesta 

audiência, declaro preclusa a apresentação de alegações orais pelo INSS; 

(3) Venham os autos conclusos para sentença.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114198 Nr: 488-64.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA PEDROSO DO AMARAL IGAXIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. (1) DEFIRO o pedido ao item “7”, pelo que concedo o prazo de 05 

(cinco) dias, para a juntada da carta de substabelecimento; (2) Declaro 

PRECUSA a oitiva das testemunhas Neuza Nemerski e Maria de Oliveira 

Freitas, uma vez que não reiteradas no rol à ref.27, além de ausentes 

nesta audiência (3) Tendo em vista a ausência de representante da parte 

nesta audiência, declaro preclusa a apresentação de alegações orais pelo 

INSS; (4) Venham os autos conclusos para sentença.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114316 Nr: 538-90.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE OLIVEIRA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (1) DEFIRO o pedido ao item “7”, pelo que concedo o prazo de 05 (cinco) 

dias, para a juntada da carta de substabelecimento; (2) Declaro PRECUSA 

a oitiva das testemunhas Nelson Zanchin e Eni Maria Salvador, uma vez 

que não reiteradas no rol à ref.26, além de ausentes nesta audiência (3) 

Tendo em vista a ausência de representante da parte nesta audiência, 

declaro preclusa a apresentação de alegações orais pelo INSS; (4) 

Venham os autos conclusos para sentença.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114320 Nr: 542-30.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ZANCHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 “Vistos. (1) DEFIRO o pedido ao item “7”, pelo que concedo o prazo de 05 

(cinco) dias, para a juntada da carta de substabelecimento; (2) Tendo em 

vista a ausência de representante da parte nesta audiência, declaro 

preclusa a apresentação de alegações orais pelo INSS; (3) Venham os 

autos conclusos para sentença.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115244 Nr: 905-17.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERCI LURDES BATEZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc.

 Diante da Portaria nº 724/2018-DGTJ-PRES, que suspendeu o expediente 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nesta data de 

25/05/2018, em razão da proporção da “greve dos caminhoneiros”, 

REDESIGNO esta solenidade para o dia 28 de Junho de 2018, às 

15h40min.

 Saem os presentes intimados.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115829 Nr: 1143-36.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jucemara Teixeira Mortari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KASINSKI – PLÍNIO MENDONÇA E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo número: 1143-36.2017.811.0102

Código n°: 115829

Vistos etc.

DEFIRO o pedido à ref. 27.

EXPEÇA-SE carta precatória para citação do requerido, nos termos do 

despacho proferido à ref. 04, designando, para tanto, audiência de 

conciliação, conforme pauta do conciliador de Vera/MT.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115973 Nr: 1210-98.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE TEREZINHA MONTEIRO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc.

 Diante da Portaria nº 724/2018-DGTJ-PRES, que suspendeu o expediente 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nesta data de 

25/05/2018, em razão da proporção da “greve dos caminhoneiros”, 

REDESIGNO esta solenidade para o dia 28 de Junho de 2018, às 

15h20min.

 Saem os presentes intimados.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116228 Nr: 1304-46.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc.

 Diante da Portaria nº 724/2018-DGTJ-PRES, que suspendeu o expediente 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nesta data de 

25/05/2018, em razão da proporção da “greve dos caminhoneiros”, 

REDESIGNO esta solenidade para o dia 28 de Junho de 2018, às 

17h00min.

 Saem os presentes intimados.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116572 Nr: 1432-66.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE JUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc.

 Diante da Portaria nº 724/2018-DGTJ-PRES, que suspendeu o expediente 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nesta data de 

25/05/2018, em razão da proporção da “greve dos caminhoneiros”, 

REDESIGNO esta solenidade para o dia 28 de Junho de 2018, às 

14h20min.

 Saem os presentes intimados.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116691 Nr: 1487-17.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA DEJANIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc.

 Diante da Portaria nº 724/2018-DGTJ-PRES, que suspendeu o expediente 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nesta data de 

25/05/2018, em razão da proporção da “greve dos caminhoneiros”, 

REDESIGNO esta solenidade para o dia 28 de Junho de 2018, às 

14h40min.

 Saem os presentes intimados.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116706 Nr: 1491-54.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMIANO CORREA DA AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc.

 Diante da Portaria nº 724/2018-DGTJ-PRES, que suspendeu o expediente 
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no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nesta data de 

25/05/2018, em razão da proporção da “greve dos caminhoneiros”, 

REDESIGNO esta solenidade para o dia 28 de Junho de 2018, às 

16h40min.

 Saem os presentes intimados.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116771 Nr: 1521-89.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI PERES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc.

 Diante da Portaria nº 724/2018-DGTJ-PRES, que suspendeu o expediente 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nesta data de 

25/05/2018, em razão da proporção da “greve dos caminhoneiros”, 

REDESIGNO esta solenidade para o dia 28 de Junho de 2018, às 

15h00min.

 Saem os presentes intimados.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118045 Nr: 2053-63.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA PALMEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAMARA ANDRADE DE LIMA - 

OAB:16.035, JOSIANE PILATTI - OAB:33611, MAURICIO VIEIRA SERPA 

- OAB:12758, NÁDIMA THAYS DIAS DE MENDONÇA - OAB:21160/O, 

RAFAEL WASNIESKI - OAB:14.334, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos.

Diante da Portaria nº 724/2018-DGTJ-PRES, que suspendeu o expediente 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nesta data de 

25/05/2018, em razão da proporção da “greve dos caminhoneiros”, 

CANCELO a presente solenidade.

 No mais, CERTIFIQUE-SE a Secretária de Vara quanto ao decurso do 

prazo para apresentação do rol de testemunhas. Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117101 Nr: 1686-39.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ART SUPERMERCADO ATACADO LTDA - ME, 

AIRTON RENI TOSIN, GEMA MARIA TOSIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1686-39.2017.811.0102

Código nº: 117101

Vistos etc.

A Fazenda Pública Nacional pugnou pelo cumprimento da missiva 

independentemente do depósito da diligência do Oficial de Justiça.

O pleito não comporta acolhimento, vez que carente de previsão legal. Pelo 

contrário, a Súmula 190 do STJ dispõe que “Na execução fiscal, 

processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública 

antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o 

transporte dos Oficiais de Justiça”.

Impende ressaltar a tutela provisória deferida na SS nº 2.899/MT pelo STJ, 

para suspender a liminar proferida no MS nº 1000783-02.2017.8.11.0000 

(TJMT), tem seus efeitos restritos às partes que figuram na lide 

mandamental originária, que é de natureza subjetiva. Tal circunstância é 

reforçada inclusive por um dos fundamentos expressamente adotados 

pelo STJ ao conceder a tutela, quando consignou que “o deferimento da 

liminar no mandado de segurança determinando o depósito prévio das 

diligências para os oficiais de justiça, impõe ao Estado de Mato Grosso 

pagamento de verba em duplicidade, configurando assim grave lesão à 

economia pública” (grifei).

 Ora, em se tratando da Fazenda Pública Federal ou Municipal, na medida 

em que não arcam com o pagamento da gratificação dos oficiais de justiça 

(VIPAE), não há falar em pagamento em duplicidade.

 Assim, INTIME-SE a exequente para que recolha o valor da diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

 Não comprovado o pagamento no prazo assinalado, DEVOLVA-SE a 

respectiva missiva a comarca de Origem, independente de cumprimento 

dos demais atos (artigo 393 da CNGC).

INTIME-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110527 Nr: 667-32.2016.811.0102

 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): ERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Autos nº: 667-32.2016.811.0102

 Código n°: 110527

Vistos, etc.

Considerando que a parte executada informou o pagamento integral do 

débito à ref. 66, INTIME-SE o exequente para manifestação, no prazo legal, 

sendo o silêncio compreendido como quitação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113305 Nr: 58-15.2017.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOING & MATTEI DORIGON LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 Autos nº: 58-15. 2017.811.0102

Código nº: 113305

Vistos etc.

Diante da ausência da parte autora na audiência de conciliação, mesmo 

devidamente intimada por seu advogado, DETERMINO a sua intimação, 

pessoalmente, para que dê impulso ao feito, manifestando eventual 

interesse na continuidade da ação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, III, CPC).

Transcorrido in albis o prazo, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109786 Nr: 443-94.2016.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 

Brasil - PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olimpio Silva Damasceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Zir Bothomé - OAB:DF 

35.174-A, GIOVANA ZOTTIS - OAB:40918, MARCOS VINICIUS BARROS 

OTTONI - OAB:16.785/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 443-94.2016.811.0102

 Código n°: 109786

Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido da arte autora (ref. 61), uma vez que cabe ao 

interessado promover as diligências necessárias para a localização do 

endereço atualizado da parte, não havendo, in casu, a demonstração do 

esgotamento dos meios possíveis de localização ou a comprovação da 

impossibilidade, na forma do artigo 328 § 5° da CNGC, in verbis: “salvo nos 

casos de comprovada impossibilidade, a busca pelo endereço das partes 

e testemunhas deverá ser feita pela parte interessada (Ministério Público, 

Defensoria Pública e Advogados) e não pela secretaria do juízo”.

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, promover a 

citação do requerido nos autos ou comprovar a impossibilidade para tanto, 

sob pena de extinção anômala do processo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113172 Nr: 1774-14.2016.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda., OLGA BUENO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1774-14.2016.811.0102

 Código n°: 113172

Vistos, etc.

Inicialmente, considerando que a requerida Construvera Comércio de 

Material de Construção Ltda, foi devidamente citada e intimada para 

comparecer a audiência de conciliação (ref. 16), fazendo-se ausente no 

ato, sem apresentar, justificativa para tanto, APLICO-LHE multa de 2% do 

valor da causa, nos termos do art. 334, §8º do CPC.

Ainda, tendo em vista que não comparecimento à solenidade, é termo 

inicial para apresentação de contestação (art. 335, I, CPC) e que a 

empresa requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação nos 

autos, DECRETO sua revelia, nos termos do art. 344, do CPC.

 De outro lado, DILIGENCIE a Secretaria Judiciária em resposta a carta 

expedida para citação/intimação da requerida Olga Bueno Fárias (ref. 8).

Após, voltem-me os autos conclusos.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63315 Nr: 7-39.1996.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDI SUPERMERCADO LTDA

 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: JOÃO CARLOS GALLI - 

OAB:4.661-A, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:3.530-A/MT, MARCIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - 

OAB:SP-42.521

 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$ 

658,57 (seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 265. 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. 

O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Capital 

aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102201 Nr: 185-55.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTANHA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDANI EXPLORAÇÃO FLORESTAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francislei de Souza Castanha - 

OAB:67.450 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 185-55.2014.811.0102

Código n. 102201

Vistos etc.

 INTIME-SE o autor ara que dê andamento ao feito, quanto ao executado 

LIDANI EXPLORAÇÃO FLORESTAL LTDA, indicando bens passíveis de 

penhora em nome dos devedores, no prazo de 20 (vinte) dias. 

Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 

921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o artigo 1.181 da CGNC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 24 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106956 Nr: 1023-61.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDEGARD EDITH SCHROEDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1023-61.2015.811.0102

Código n°: 106956

Vistos, etc.

 Em que pese o pedido da parte autora à ref. 87, para que seja realizada 

pesquisa por meio dos sistemas RENAJUD e BACENJUD quanto a bens do 

executado, verifico que até o momento o executado não foi citado da 

presente ação.

Assim, INTIME-SE a parte exequente para que indique, no prazo de 20 

(vinte) dias, promova a citação do executado. Desatendido, ficam, desde 

logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e 

a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, nos termos dos artigos 1.149 da 

CNGC/TJMT.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107049 Nr: 1060-88.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FRIEDRICH 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tais razões, mostra-se inviável a continuidade da presente ação 

individual, considerando que poderá tornar inócua a tentativa de 

recuperação da empresa requerida.Assim, INDEFIRO o pedido de 

prosseguimento do feito, mantendo a presente execução suspensa até 

dec isão  a  ser  p ro fe r ida  na  ação de  recuperaçã o 

judicial.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera-MT, 25 de 

maio de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72060 Nr: 29-38.2012.811.0102

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRRY PETER FAVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE F.PIRES - 

OAB:7679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP, MAYSA MARTIMIANO DO NASCIMENTO 

WEIPPERT - OAB:23237/O

 Autos n. 29-38. 2012.811.0102

Código n.72060

Vistos, etc.

Trata-se de ação ajuizada sob o rito comum por Henrry Peter Favero em 

face de Banco Panamericano S/A.

Foi juntado aos autos termo de acordo extrajudicial realizado entre as 

partes (fl. 361/362) em que requereram a homologação e a extinção do 

feito.

O instrumento do acordo está em ordem e, pois, apto a merecer 

homologação.

Considerando a manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO o 

acordo por elas celebrado, pelo que JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil.

Todavia, INDEFIRO o pedido da alínea “b”, à fl. 362 do acordo, uma vez que 

inexiste, nestes autos, determinação judicial de restrição de acesso ao 

crédito pelo requerido, de modo que eventuais apontamentos deverão ser 

excluídos por iniciativa das próprias partes.

Sem condenação em custas.

Honorários advocatícios na forma acordada (art. 90, § 2° do CPC).

Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista à parte autora para promover o de 

direito no prazo de 10 (dez) dias. Nada sendo requerido, CERTIFIQUE-SE e 

encaminhem os autos a CAA.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 24 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100916 Nr: 160-76.2013.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO RAMOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Autos nº: 160-76.2013.811.0102

Código n°: 100916

Vistos, etc.

DEFIRO a cota ministerial à fl. 125.

DETERMINO a Diretoria do Foro que envie referido objeto para destruição, 

devendo a Gestora Judicial proceder com as baixas nos livros de 

registros e a baixa dos registros no site do Conselho Nacional de Justiça.

Após, cumprido todos os comandos da sentença proferida nos autos, ao 

arquivo.

CUMPRA-SE.

Vera - MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70652 Nr: 905-61.2010.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Passador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 905-61.2010.811.0102

Código n. 70652

Vistos.

Defiro o pedido formulado à fl.142.

Para tanto, considerando que o advogado do requerido possui poderes 

para receber e dar quitação, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor 

depositado, transferindo-se a quantia para a conta corrente indicada às 

fls.142, de titularidade do causídico.

Cumprido, REMETAM-SE conclusos para sentença de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71895 Nr: 998-87.2011.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEMERSON ROGERIO ALVES DE 

MORAES - OAB:OAB/MT 15486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 998-87.2011.811.0102

Código nº: 71895

Vistos etc.

Tendo em vista o cumprimento de sentença promovido à fl. 105:

1) INTIME-SE o requerido, para, se quiser, impugnar a presente execução 

de sentença, no prazo de trinta (30) dias (art. 535, NCPC).

 2) Oferecida impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, vindo os autos CONCLUSOS na sequência.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 535, § 3°, inciso I e II), observando o artigo 5° da Resolução 115 do 

CNJ e a Resolução 168/2011 do CJF.

4) CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.

Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 62960 Nr: 144-74.2003.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE SOUZA CASTANHA FILHO

 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: FRANCISLEI DE SOUZA 

CASTANHA - OAB:67450

 Autos nº. 144-74.2003.811.0102

Código nº. 62960

Vistos, etc.

Considerando o caráter infringente dos Embargos de Declaração, 

INTIME-SE a parte embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.023, §2º do Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Após, voltem os autos conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110504 Nr: 658-70.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON FREY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 658-70.2016.811.0102

Código n. 110504

Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Milton Frey, em face da 

sentença de ref. 39.

Aduz o embargante que a sentença foi contraditória, uma vez que a parte 

autora é beneficiária a justiça gratuita, todavia, foi condenada ao 

pagamento das verbas sucumbenciais. Pede que seja a sentença 

retificada, para isentar o embargante de quaisquer ônus decorrentes da 

sucumbência.

 DECIDO.

O embargante carece de interesse recursal, pois, diversamente do que 

alega, não foi condenado ao pagamento de ônus de sucumbência.

 Ante o exposto, NÃO CONHECO dos embargos de declaração.

INTIMEM-SE.

Vera/MT, 24 de maio de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101363 Nr: 606-79.2013.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARIELLY PEREIRA DOS SANTOS, VERA LUCIA 

PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELAINE SILVA BARBOSA 

LIMA - OAB:16.619/MT, RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA - 

OAB:15565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 606-79.2013.811.0102

Código nº: 101363

Vistos etc.

Tendo em vista o cumprimento de sentença promovido à fl. 125:

1) INTIME-SE o requerido, para, se quiser, impugnar a presente execução 

de sentença, no prazo de trinta (30) dias (art. 535, NCPC).

 2) Oferecida impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, vindo os autos CONCLUSOS na sequência.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 535, § 3°, inciso I e II), observando o artigo 5° da Resolução 115 do 

CNJ e a Resolução 168/2011 do CJF.

4) CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.

Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101699 Nr: 924-62.2013.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON DE JESUS KRASOWSKI, ANDREI DE JESUS 

KRASOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX LÁZARO SOUZA, ORIEL MIRANDA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB:OAB/MT 

13.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - 

OAB:OAB/MT 18480-B, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JR - 

OAB:MT 8384-B

 Autos nº: 924.62.2013.811.0102

 Código n°: 101699

Vistos, etc.

INTIME-SE o advogado da parte requerida, Oriel Miranda da Silva, para 

apresentação de memoriais escritos no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101988 Nr: 1184-42.2013.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY SANTINA RIBEIRO BOEING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1184-42.2013.811.0096

Código n. 101988

Vistos, etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença proposta por MARLY SANTINA 

RIBEIRO BOEING, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOSCIAL – INSS, referente à cobrança de valores fixados na sentença 

que condenou o INSS a implantação de benefício do benefício de 

aposentadoria por idade rural.

O Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS compareceu nos autos à 

fl. 178v, manifestando pela concordância aos valores apresentados pela 

exequente à fl. 175.

Ante ao exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos, os cálculos referentes ao valor exequendo, 

apresentados à fl. 175, nos termos do artigo 487, inciso III, “a”, do Código 

de Processo Civil.

 REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, § 3°, inciso I e 

II), observando o artigo 5° da Resolução 115 do CNJ e a Resolução 

168/2011 do CJF.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.

INTIME-SE a requerente para que informe conta para transferência dos 

valores. Após, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor depositado, 
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transferindo-se a quantia para a conta corrente indicada.

Cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios.

Após o pagamento, conclusos para sentença de extinção.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72092 Nr: 61-43.2012.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, NÁDIMA THAYS DIAS DE MENDONÇA - OAB:21160/O, 

RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334/MT, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 61-43. 2012.811.0102

Código n. 72092

Vistos.

Analisando os autos, verifico que somente foi realizado o pagamento, por 

meio de RPV, do valor referente aos honorários advocatícios do patrono 

da exequente, conforme certidão às fls. 187-v. Assim:

I) Defiro o pedido formulado à fl.186. Para tanto, EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento do valor depositado, transferindo-se a quantia para as 

contas correntes indicadas às fls. 194, de titularidade do causídico.

II) EXPEÇA-SE RPV para pagamento dos valores referente ao benefício 

concedido à parte autora nestes autos, nos moldes indicados no Ofício n° 

1839, juntado à fl. 195.

Cumprido, REMETAM-SE conclusos para sentença de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69181 Nr: 605-36.2009.811.0102

 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): FELIPE MAROCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Autos nº: 605-36.2009.811.0102

Código n°: 69181

Vistos, etc.

Trata-se de ação de ação civil pública por dano ambiental proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Felipe Marochi.

Em audiência de conciliação realizada em 25/04/2018 (fl. 621) as partes 

transacionaram acerca do objeto da ação.

 Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

O instrumento do acordo à fl. 621 está em ordem, e, pois, apto a merecer 

homologação.

Desse modo, considerando a manifestação de vontade das partes, 

HOMOLOGO o acordo por elas celebrado, pelo que JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.

Deixo de dispor quanto às custas, vez que estas não foram adiantadas 

(art. 18, Lei nº 7.347/1985).

Cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios (artigo 90, 

§2° do CPC).

Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista à parte autora para promover o de 

direito no prazo de 10 (dez) dias. Nada sendo requerido, CERTIFIQUE-SE e 

encaminhem os autos a CAA.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69183 Nr: 608-88.2009.811.0102

 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): OSMAR PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA STEFFANELLO - 

OAB:4709-B MT, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7324

 Autos nº. 608-88.2009.811.0102

Código nº. 69183

Vistos, etc.

Considerando o caráter infringente dos Embargos de Declaração, 

INTIME-SE a parte embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.023, §2º do Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Após, voltem os autos conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 17097 Nr: 47-45.2001.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTIDES FUGA E FILHOS LTDA., ALBERTO 

FUGA, ODORICO FUGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:6903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE F.PIRES - 

OAB:7679/MT

 (...) Fixada essa premissa, tem-se que, de plano, devem ser rechaçadas 

as alegações de prescrição formuladas nas alíneas “a” e “c” descritas 

alhures, uma vez que partem do pressuposto de que a prescrição seria 

quinquenal, o que, como visto, não procede. Ademais, é certo que não 

houve o decurso de trinta anos entre a citação da empresa e a dos seus 

sócios. Nada obstante, quanto à tese da alínea “b”, uma vez que a 

execução foi ajuizada em 21/03/1999, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição dos débitos de FGTS anteriores a 21/03/1969. É que, segundo 

entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, os efeitos 

da citação pessoal do devedor, enquanto marco interruptivo do prazo 

prescricional (art. 174, I, do CTN, na redação anterior à LC 118/2005, já 

que a citação efetivada nestes autos é anterior à vigência dessa lei 

complementar), retroagem à data da propositura da execução fiscal, 

sendo que tal conclusão não é infirmada pelo fato de o executivo ter sido 

ajuizado antes da LC 118/2005. Confira-se (grifei): (...) 1. "No Recurso 

Especial 1.120.295/SP, submetido ao rito do art. 543-C do Código de 

Processo Civil, decidiu a Primeira Seção desta Corte que os efeitos da 

interrupção da prescrição, seja pela citação válida, de acordo com a 

sistemática da redação original do art. 174, I, do CTN, seja pelo despacho 

que determina a citação, nos termos da redação introduzida ao aludido 

dispositivo pela LC 118/2005, devem retroagir à data da propositura da 

demanda, de acordo com o disposto no art. 219, § 1º, do CPC" (AgRg nos 

EDcl no REsp 1370543/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 14/05/2014). (...) Ante o 

exposto, ACOLHO, EM PARTE, a exceção de pré-executividade para 

declarar a prescrição da cobrança dos débitos de FGTS anteriores a 

21/03/1969. Sem custas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 102001 Nr: 7-09.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 7-09. 2014.811.0102

Código n°: 102001

Vistos, etc.

O Estado de Mato Grosso, devidamente intimado do cumprimento de 

sentença quanto aos honorários advocatícios devidos a exequente 

Carolina Depiné de Oliveira, impugnou o cálculo à fl. 51/54, quanto aos 

juros e o índice de correção monetária.

 A parte exequente manifestou concordância com o cálculo apresentado 

pela Fazenda Pública Estadual (fl. 57).

Assim, HOMOLOGO por sentença, para que produza os seus respectivos 

efeitos jurídicos, os cálculos apresentados pela parte exequente na 

petição inicial, nos termos do artigo 487, inciso III, “a”, do Código de 

Processo Civil.

 No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 64406 Nr: 1274-31.2005.811.0102

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MILTON DO AMARAL, BENEDITO 

PEREIRA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT-4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2005/658

Código n°: 64406

 Vistos, etc.

CHAMO O FEITO À ORDEM.

Analisando os autos, verifico que os executados foram citados por edital 

(fls. 53/60), deixando transcorrer o prazo sem manifestação no processo 

(fl. 61), porém não foi nomeado curador para o exercício de sua defesa, 

seguindo o processo à sua revelia.

Desse modo, impõe-se a nomeação de curador especial, nos termos do 

artigo 72, II, do CPC.

Dentre as funções institucionais da Defensoria Pública, segundo o artigo 

4º , XVI, da Lei Complementar nº 80, de 1994, incluído pela Lei 

Complementar nº 132, de 2009, está o exercício da curadoria especial nos 

casos previstos em lei.

 Assim, nomeio como curadora especial a Defensoria Pública local. 

REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis, no prazo legal.

No mais, ANULO todos os atos processuais praticados após a citação por 

edital do executado (REsp 1.110.548/PB).

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 64750 Nr: 305-79.2006.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER WATTHIER, OURO VERDE MADEIRAS 

LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT-4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:MT-4.427

 Autos nº: 305-79.2006.811.0102

 Código n°: 64750

Vistos, etc.

Compulsando detidamente os autos, verifico que foi realizada tentativa de 

penhora de veículos em nome da parte executada à fl. 204, por sua vez 

utilizando-se equivocadamente do CNPJ da empresa Ouro Verde Madeiras 

– LTDA a qual não mais integra o polo passivo da presente ação, uma vez 

que trata-se de execução de honorários de sucumbência, movida por 

Zilaúdio Luiz Pereira, em desfavor de Walter Watthier.

 Assim, em obediência a ordem de preferencia de penhora prevista no art. 

835, do CPC, INDEFIRO o pedido de penhora de bens móveis diversos, em 

nome do executado (fl. 234), devendo o exequente informar se possui 

interesse na realização da penhora de veículos diante do equivoco 

supramencionado.

 No mais, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à Prefeitura Municipal, 

uma vez que o ato pretendido pode ser realizado pelo requerente.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 12864 Nr: 47-79.2000.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL, RENATA SUYENE PAULI LEITÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICO DA CONCEIÇÃO MENDES, FAZENDA 

NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITAO - 

OAB:10476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10476

 Autos n. 47-79. 2000.811.0102

Código n. 12864

Vistos.

Defiro o pedido formulado à fl. 155.

Para tanto, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor depositado, 

transferindo-se a quantia para a conta corrente indicada às fls.155.

Cumprido, REMETAM-SE conclusos para sentença de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100602 Nr: 802-83.2012.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELA BEATRIZ NICOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA MARCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 
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SANTOS - OAB:8182, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9.061-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE F.PIRES - 

OAB:7679/MT

 Autos nº 802-83.2012.811.0102

Código n°: 100602

Vistos etc.

Diante da petição à fl. 213, verifico que já foi certificado nos autos o 

decurso do prazo para o executado comprovar nos autos o pagamento da 

entrada de 30% da execução (fl. 210).

Assim, INTIME-SE a parte exequente para que indique bens passíveis de 

penhora em nome dos devedores, no prazo de 20 (vinte) dias. . 

Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 

921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o artigo 1.181 da CGNC.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100690 Nr: 889-39.2012.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR ZOCOLOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA BEATRIZ NICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELÃO GIMENEZ 

- OAB:6.014-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9.061-B

 Autos nº. 889-39.2012.811.0102

Código nº. 100690

Vistos, etc.

 INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

comprove o pagamento de todas as parcelas referente aos honorários 

advocatícios, conforme acordado entre as partes (fls. 126; 130 e 138).

Após, com ou sem manifestação, DÊ-SE vista a parte exequente, para 

manifestação, no prazo de 20 (vinte) dias. Desatendido, ficam, desde logo, 

determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a 

REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o artigo 1.181 da 

CGNC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100879 Nr: 123-49.2013.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR QUINELATTO FILHO ME, 

WALDEMAR QUINELLATO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT, RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 123-49.2013.811.0102

Código nº: 100879

Vistos etc.

I – Inicialmente, CERTIFIQUE-SE a tempestividade do recurso apresentado 

à fl. 333.

II - INTIMEM-SE os recorridos para apresentar contrarrazões, nos termos 

do art. 1.010, § 1º do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

III - Havendo recurso adesivo, INTIME-SE o recorrente, na forma do § 2º do 

mesmo artigo, para oferecer contrarrazões.

IV - Após, ou não havendo recurso adesivo, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observando as 

formalidades legais.

V- Às providências.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105146 Nr: 397-42.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda., OLGA BUENO DE FARIAS, LENOIR BERNARDO, MAYK 

RODRIGUES TIEMANN, Aquarela Tintas e Pisos Ltda-Me, Lenoir Bernardo 

Junior, ODETE RODRIGUES BERNARDO, Juscimara Dalpasquale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para recolher o valor correspondente a 03 

diligências complementares, ou seja, R$ 45,00, mediante guia própria a ser 

expedida no portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), nos 

termos 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.: 63295 Nr: 298-24.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INADIR LINO ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258 

A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.2005/486

Código n. 63295

Vistos, etc.

Analisando os autos, não constatei a comprovação da citação da parte 

executada, sendo que todas as tentativas requeridas no processo foram 

infrutíferas (fls. 39 e 51). Verifico ainda que, à fl. 68, foi deferida a 

penhora e avaliação do bem indicado pela parte autora, e, após, a citação 

e intimação do executado e seu cônjuge por edital. Todavia, tal medida não 

foi levada a efeito, uma vez que o exequente não promoveu as diligências 

que lhe eram cabíveis.

Assim, CHAMO O FEITO A ORDEM. No mais, torno sem a decisão proferida 

à fl. 148, uma vez importou na restrição às fls. 149/152, sem que seja 

promovida nos autos a citação da parte requerida. Por conseguinte, 

DETERMINO que seja dada baixa na restrição retro.

No mais, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê 

andamento ao feito, promovendo a citação do executado. Desatendido, 

ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, 

CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa 

no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o artigo 

1.181 da CGNC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71925 Nr: 1028-25.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO BOEING, EDNA DE FARIAS

 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: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B
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 Autos nº: 1028-25.2011.811.0102

 Código n°: 71925

Vistos, etc.

I – Inicialmente, CERTIFIQUE-SE a tempestividade do recurso apresentado 

à fl. 333.

II - INTIMEM-SE os recorridos para apresentar contrarrazões, nos termos 

do art. 1.010, § 1º do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

III - Havendo recurso adesivo, INTIME-SE o recorrente, na forma do § 2º do 

mesmo artigo, para oferecer contrarrazões.

IV - Após, ou não havendo recurso adesivo, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observando as 

formalidades legais.

V- Às providências.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100563 Nr: 762-04.2012.811.0102

 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: ANTONIO CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, NÁDIMA THAYS DIAS DE MENDONÇA - OAB:21160/O, 

RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 762-04.2012.811.0102

Código n. 100563

Vistos.

Defiro o pedido formulado à fl.148.

Para tanto, considerando que o advogado do requerido possui poderes 

para receber e dar quitação, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor 

depositado, transferindo-se a quantia para a conta corrente indicada às 

fls.148, de titularidade do causídico.

Cumprido, REMETAM-SE conclusos para sentença de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69992 Nr: 245-67.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIMAR JOÃO GONZATTO, ALZIRA 

ROTILLE GONZATTO, ESPÓLIO DE ALBERTO GONZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP, SANDRO PISSININ ESPÍNDOLA - OAB:198.040-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Autos nº: 245-67.2010.811.0102

 Código n°: 69992

Vistos, etc.

CHAMO O FEITO À ORDEM.

Verifico que a intimação das sentenças de fl. 141 e 151 foi realizada em 

nome do antigo patrono da parte autora (fl. 152), o qual anteriormente a 

prolação da sentença, já havia informado nos autos não mais representar 

os interesses do banco no presente feito (fl. 135).

Assim, tendo em vista que não houve intimação válida à parte autora - 

Banco do Brasil S/A, quanto as sentenças de fl. 141 e 151, ANULO a 

certidão de trânsito em julgado de fl. 153, bem como DECLARO NULO 

todos os atos praticados após a sentença de fl. 151.

Outrossim, a fim de dar prosseguimento ao feito, INTIME-SE o exequente - 

Banco do Brasil S/A - pessoalmente, quanto às sentenças de fls. 141 e 

151, bem como para que regularize sua representação processual na 

presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez que a manifestação 

de fl. 172, não veio instruída de procuração.

No mais, RESTITUAM-SE os valores bloqueados à fl. 167.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63270 Nr: 271-41.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAOR FORTUNATO MATHIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELMIRO CLÓVIS GALINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER VICENTE LEON - 

OAB:MT-4.146-A

 Autos nº. 271-41.2005.811.0102

Código nº. 63270

Vistos, etc.

 Considerando que o advogado da parte autora, devidamente intimado nos 

autos para se manifestar sobre o retorno da Carta Precatória expedida 

nos autos, manteve-se silente (fl. 187). Realizada a tentativa de intimação 

do exequente, esta foi infrutífera, uma vez que não mais reside no 

endereço informado nos autos (fl. 188-v).

Assim, DETERMINO a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e 

a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o artigo 1.181 da 

CGNC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71924 Nr: 1027-40.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO BOEING, EDNA DE FARIAS

 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: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Autos nº: 1027-40.2011.811.0102

Código nº: 71924

Vistos etc.

I – Inicialmente, CERTIFIQUE-SE quanto à tempestividade do recurso de 

apelação.

II – após, INTIME-SE a parte recorrida para apresentar contrarrazões, nos 

termos do art. 1.010, § 1º do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015).

III - Havendo recurso adesivo, INTIME-SE o recorrente, na forma do § 2º do 

mesmo artigo, para oferecer contrarrazões.

IV - Após, ou não havendo recurso adesivo, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observando as 

formalidades legais.

V- Às providências.

Vera-MT, 24 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68291 Nr: 1180-78.2008.811.0102

 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: CRDN, WPDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADROALDO JESUS DOS SANTOS 
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- OAB:36.696 BA, FLAVIO COELHO CAVALCANTI JUNIOR - 

OAB:28797-BA, JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO - OAB:1475/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VIGILATO DA CUNHA 

NETO - OAB:1475/DF

 .DECIDO.Nos termos do artigo 672, II, do CPC/2015, é lícita a cumulação de 

inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando 

houver “heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros”.No 

caso em tela, promoveu-se, inicialmente, o inventário de João Rutikauskas, 

cujo cônjuge supérstite, Constância Rutikauskas de Novaes, foi nomeada 

inventariante. Porém, antes de apresentada a relação dos bens do de 

cujus, noticiou-se nos autos o óbito da inventariante, pelo que sua filha, 

Waldirene Pereira, foi nomeada inventariante, à fl. 32.Desse modo, 

INTIME-SE a inventariante para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, se 

pretende, nestes autos, cumular o inventário dos bens de Constância 

Rutikauskas, na forma do artigo 672, II, do CPC. Em caso positivo, fica, 

desde já, nomeada a mesma inventariante, Waldirene Pereira de Novaes, 

para ambos os inventários, devendo ela, no prazo de 30 (trinta) dias: a) 

providenciar a regularização da representação processual dos demais 

herdeiros, juntando cópia dos documentos de identificação de todos eles; 

b) apresentar a relação dos bens do casal inventariado, com a respectiva 

avaliação; c) apresentar as certidões negativas fiscais dos de cujus e em 

relação aos bens inventariados; e d) apresentar a proposta de partilha 

amigável para homologação.Após tudo cumprido, DÊ-SE vista ao MPE. Por 

fim, CONCLUSOS.INTIME-SE.Vera-MT, 24 de maio de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70739 Nr: 992-17.2010.811.0102

 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: SILVÉRIO DRESSLER, INÊS MARLENE OST DRESSLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO ANDRADE DE ALMEIDA, EUGÊNIA 

ANDRADE CHERULLI, LOURENÇO ANDRADE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA B.NEGRÃO - 

OAB:7.330 MT, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO ANTONIO FÁVERO - 

OAB:4.283

 Autos n. 992-17.2010.811.0102

Código n. 70739

Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 183.

Para tanto, encaminhem-se a Intermat os documentos aludidos no art. 03 

do Decreto Estadual nº 412/2011, a fim de que o referido órgão 

providencie o Estudo Cadastral, devendo, se for o caso, intimar as partes 

e/ou oficiar o registro de imóveis para apresentar os documentos faltantes 

nos autos.

Apresentado o Estudo Cadastral, remetam-se os autos à Fazenda Pública 

Estadual para manifestação (art. 183, §1º, do CPC), no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Vera/MT, 24 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 5959 Nr: 19-53.1996.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMES MADEIRAS LTDA, HILDO POSSA, 

CARMO BERGMANN

 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: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280B, 

SUELI FERRON - OAB:117331/SP

 DECIDO. Os embargos devem ser acolhidos. (...) Passo, desse modo, ao 

exame do pedido. Compulsando os autos, observa que atuaram no 

processo, praticando atos no interesse do credor, os seguintes 

advogados: (i) Dr. Denovam Isodorio de Lima, subscrevendo a petição 

inicial; (ii) Dr. José de Jesus Assunção, assinando a petição de fls. 27/28; 

(iii) Dr. Renato Feliciano de Deus Nery, impulsionando o feito às fls. 84, 

121/140, 143/152, 174/183, 193, 200/201, 210/230 238/253, 259/266 e 

276/282; e (iv) Drs. Renato Chagas Corrêa da Silva, Abgail Denise Bisol 

Grijo e Carla Cristina Mayer, subscrevendo o acordo de fls. 294/295, o 

qual foi homologado pela sentença embargada. Considerando que os 

honorários dos patronos indicados nos itens “i” e “ii”, segundo informado 

pelo exequente à fl. 80, seriam pagos na forma da rescisão do contrato de 

prestação de serviços, tem-se que a verba definida na transação de fls. 

294/295 deve ser rateada entre os advogados aludidos nos itens “iii” e 

“iv”. Nesse norte, e tendo em conta a proporcionalidade da atuação dos 

causídicos nesta execução, arbitro os honorários advocatícios da 

seguinte forma, adotando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como 

base de cálculo: 60% (sessenta por cento) caberá ao advogado referido 

no item “iii”; e 40% (quarenta por cento) competirá aos patronos 

mencionados no item “iv”. Por fim, ressalto que a tese da ilegitimidade dos 

atuais patronos do exequente para celebrarem o acordo objeto da 

sentença revela, assim como o pedido de declaração de nulidade parcial 

do julgado, na medida em que não se enquadram em qualquer das 

hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, devem ser tratados 

pelo embargante na via recursal própria. Ante o exposto, ACOLHO 

PARCIALMENTE os embargos de declaração para distribuir, 

proporcionalmente, os honorários advocatícios definidos no acordo de fls. 

294/295, na forma exposta na fundamentação acima. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100419 Nr: 633-96.2012.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PEDROSO DE QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334/MT, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de 

sentença, para determinar que a execução prossiga com base no valor de 

R$ 112.494,76 (cento e doze mil quatrocentos e noventa e quatro reais e 

setenta e seis centavos), conforme cálculos em anexo.Sem custas.Tendo 

em vista a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os respectivos 

honorários.Preclusa essa decisão, EXPEÇA-SE a competente requisição 

de pagamento.INTIMEM-SE.Vera/MT, 24 de maio de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 64895 Nr: 458-15.2006.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALMOLIN & PLÁ DA SILVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT, SHEILA RHEINHEIMER - OAB:7829

 Autos n. 458-15.2006.811.0102

Código n. 64895

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido à fl. 402. DETERMINO a SUSPENSÃO do processo pelo 

prazo de 01(um) ano (artigo 921, inciso III, § 1° do CPC), após o qual terá 

início o prazo da prescrição quinquenal intercorrente (artigo 921, § 2° do 

CPC), ressalvada ao credor a possibilidade de a qualquer tempo, antes da 

prescrição, indicar bens do devedor a fim de impulsionar o executivo.

Decorrido o lustro prescricional, REMETAM-SE conclusos.

AGUARDEM os autos no arquivo provisório, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses (art. 1.149/CNGC).

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 663 de 685



Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69893 Nr: 146-97.2010.811.0102

 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: INES ZUCCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCEU VIDOR - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 Autos n°: 146-97.2010.811.0102

Código n° 68983

Vistos, etc.

A fim de evitar nulidade futura, intime-se a parte inventariante para trazer 

aos autos Certidão Negativa de Testamento, em nome da falecida, 

expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, 

devendo ser observada a orientação contida no Provimento n. 56, de 14 

de julho de 2016 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Fixo o prazo de 

20 (vinte) dias para a juntada nos autos.

 Após, diante da apresentação das últimas declarações, INTIMEM-SE as 

partes, para que, querendo, se manifestem em 15 (quinze) dias.

Por fim, conclusos.

INTIMEM-SE.

 EXPEÇA-SE o necessário.

Vera-MT, 24 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 67446 Nr: 337-16.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO FENERICH

 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:

 Processo n° 337-16.2008.811.0102

Código n°67446

Vistos etc.

DEFIRO o pedido à fl. 225/226.

EXPEÇA-SE carta precatória para citação do requerido no endereço 

informado pelo exequente.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70957 Nr: 63-47.2011.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GFDO-M, SEFDO-M, JDDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 63-47. 2011.811.0102

Código nº: 70957

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Gabriel Fusco de 

Oliveira e Ângela Esmeralda Fusco de Oliveira, representados por 

Jaqueline Dayane de Oliveira, assistidos pela Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, em desfavor de Rogério Araújo de Oliveira.

De acordo com o artigo 528, § 9° do CPC “Além das opções previstas no 

art. 516, parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento da 

sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia 

no juízo de seu domicílio”. Esse também é o entendimento da 

jurisprudência:

 CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. COMPETÊNCIA RELATIVA. 

FACULDADE LEGAL. ART. 528, §9º, DO CPC. 1. Tratando de cumprimento 

de sentença de obrigação de prestar alimentos, aplica-se a regra de 

competência territorial do §9º do artigo 528 do CPC, que estabelece a 

possibilidade da execução ocorrer no domicílio do alimentando, não 

obstante a pretensão de alimentos ter sido processado em outro Juízo. 2. 

Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo suscitado. 

(TJ -DF  07158612320178070000  -  Seg redo  d e  J u s t i ç a 

0715861-23.2017.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de 

Julgamento: 03/04/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 09/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo da 

Comarca de Sinop/MT, para o qual determino a remessa dos presentes 

autos, com as anotações e baixas devidas, aplicando-se por analogia o 

artigo 516, parágrafo único do CPC.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65149 Nr: 715-40.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOAVISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B, 

MARISOL NÉSPOLI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 715-40.2006.811.0102

Código n. 65149

Vistos etc.

DEFIRO o pleito à fl. 103.

Uma vez que já decorrido o prazo de suspensão pleiteado, INTIME-SE a 

exequente para que informe nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

houve o pagamento total da dívida.

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 

art. 1.181 da CNGC.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102464 Nr: 415-97.2014.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANCISCO MORELLI TERRA, SUELY MAURA 

FALCÃO TERRA, YVONE MORELLI TERRA, JUÇARA MORELLI TERRA 

RODRIGUES, LINO NOGUEIRA RODRIGUES FILHO, SILVANA MORELLI 

TERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SCARAVELLI, WALDIR SCARAVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SANTOS GUIMARAES 

MOITINHO - OAB:13713, JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES - 

OAB:3225/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILTON MARIANO DE 

ALMEIDA - OAB:6934-B MT

 Desse modo, incumbe ao embargante recorrer adequadamente da 

decisão proferida por este Juízo, pois não se fazem presentes os 

requisitos que ensejam a oposição dos embargos de declaração. No mais, 

INDEFIRO o pedido para que seja depositado nos autos o valor do 

arrendamento, uma vez que não houve determinação neste sentido na 

sentença proferida no processo, tampouco a comprovação da 
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necessidade inequívoca da medida requerida, uma vez que já proferida 

sentença condenatória favorável aos autores. Destarte, ante a ausência 

de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil/2015, REJEITO os embargos de declaração opostos. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT, 24 de maio de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 64604 Nr: 168-97.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. X. ABRIL MINI MERCADO LTDA - ME, 

EMANUEL SANTOS DO CARMO, ANTONIO PENA FIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Autos n. 168-97.2006.811.0102

Código n. 64604

Vistos etc.

DEFIRO o pleito à fl. 153.

Uma vez que já decorrido o prazo de suspensão pleiteado, INTIME-SE a 

exequente para que informe nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

houve o pagamento total da dívida.

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 

art. 1.181 da CNGC.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68264 Nr: 1146-06.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA MISSÕES LTDA, NELSON 

JAKIMSHUK, AFONSO VALDOMIRO SCHIEFELBEIN STADDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1146-06.2008.811.0102

Código n°: 68264

 Vistos, etc.

CHAMO O FEITO À ORDEM.

Analisando os autos, verifico que o executado foi citado por edital (fls. 

26/28), deixando transcorrer o prazo sem manifestação no processo (fl. 

30), porém não foi nomeado curador para o exercício de sua defesa, 

seguindo o processo à sua revelia.

Desse modo, impõe-se a nomeação de curador especial, nos termos do 

artigo 72, II, do CPC.

Dentre as funções institucionais da Defensoria Pública, segundo o artigo 

4º , XVI, da Lei Complementar nº 80, de 1994, incluído pela Lei 

Complementar nº 132, de 2009, está o exercício da curadoria especial nos 

casos previstos em lei.

 Assim, nomeio como curadora especial a Defensoria Pública local. 

REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis, no prazo legal.

No mais, ANULO todos os atos processuais praticados após a citação por 

edital do executado (REsp 1.110.548/PB).

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71748 Nr: 851-61.2011.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO PANACOL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEMERSON ROGERIO ALVES DE 

MORAES - OAB:OAB/MT 15486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 851-61.2011.811.0102

Código n. 71748

Vistos.

Defiro o pedido formulado à fl.183.

Para tanto, considerando que o advogado do requerido possui poderes 

para receber e dar quitação, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor 

depositado, transferindo-se a quantia para a conta corrente indicada às 

fls. 183, de titularidade do causídico.

Cumprido, REMETAM-SE conclusos para sentença de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71750 Nr: 853-31.2011.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODALIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEMERSON ROGERIO ALVES DE 

MORAES - OAB:OAB/MT 15486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 853-31.2011.811.0102

Código n. 71750

Vistos.

Defiro o pedido formulado à fl.157.

Para tanto, considerando que o advogado do requerido possui poderes 

para receber e dar quitação, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor 

depositado, transferindo-se a quantia para a conta corrente indicada às 

fls.157, de titularidade do causídico.

Cumprido, REMETAM-SE conclusos para sentença de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71765 Nr: 868-97.2011.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO GONÇALVES SANTOS MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEMERSON ROGERIO ALVES DE 

MORAES - OAB:OAB/MT 15486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 868-97.2011.811.0102

Código n. 71765

Vistos.

Defiro o pedido formulado à fl.137.

Para tanto, considerando que a advogada do requerido possui poderes 

para receber e dar quitação, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor 

depositado, transferindo-se a quantia para a conta corrente indicada às 

fls.137, de titularidade do causídico.

Cumprido, REMETAM-SE conclusos para sentença de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69000 Nr: 382-83.2009.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SINOP-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO IDALECIO DA SILVA FORTE, LINDOMAR 

DA SILVA BUENO, CLAITON PLA DA SILVA, JAILSON IZIDÓRIO, JADER 

PAULO IZIDORO, MANOEL CÉSAR DAS CHAGAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10718/MT, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A, VINICIUS 

BIGNARDI - OAB:12901

 Autos nº: 382-83.2009.811.0102

Código n°: 69000

Vistos, etc.

 Ante a sentença extintiva de punibilidade de fls. 438/439, DETERMINO a 

intimação do réu para manifestar interesse acerca dos objetos 

apreendidos à fl. 127.

 Caso não haja manifestação de interesse, CERTIFIQUE-SE e neste caso, 

fica desde já DETERMINADA a doação dos objetos para a Secretaria de 

Obras do Município de Vera/MT.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66942 Nr: 914-28.2007.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANISIO VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI ZANELLA, CLAUDIR LUIZ ZANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURÍ ANTONIO STUANI - 

OAB:MT 6117-B, MAURO ANTONIO STUANI - OAB:6116-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Autos n. 914-28.2007.811.0096

Código n. 66942

Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sadi Zanella (fl. 

185/191), em face da sentença de fls. 176/181.

Aduz o embargante que a sentença foi omissa, uma vez que, embora 

tenha acolhido parcialmente os embargos à execução para reduzir a 

astreinte, não fixou data para o cálculo de juros e correção monetária. 

Ainda, aduziu que omissão, ante a ausência de fixação de honorários 

sucumbenciais.

 DECIDO.

 É cediço que os embargos de declaração somente serão admitidos 

quando houver, na sentença ou decisão, obscuridade, contradição ou 

omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

Com efeito, assiste razão o embargante, uma vez, que a sentença 

proferida às fls. 176/181, foi omissa quanto a fixação de data base para 

contagem de juros e correção monetária da astreinte fixada. Do mesmo 

modo, verifica-se que da sentença não houve menção aos honorários de 

sucumbência.

 Ex positis, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, suprindo a 

omissão apontada, constar da sentença de fl. 176/181, que diante da 

redução do valor final das astreintes, incidirá sobre estas juros e correção 

monetária, contados a partir do trânsito em julgado da sentença, pois 

somente devidas a partir do referido momento.

 De outro lado, deixo de condenar a parte embargada aos honorários 

sucumbenciais, uma vez que os embargos à execução foram acolhidos 

somente para reduzir o valor da astreinte, não podendo-se imputar ao 

exequente referida redução (princípio da causalidade), já que o valor 

excessivo da astreinte, se deu exclusivamente pela inércia da parte 

executada em cumprir ordem judicial.

Transitada em julgado a sentença, INTIME-SE a exequente para que 

apresente novo cálculo, observando-se à sentença proferida às fls. 

176/181, em especial o índice de correção estipulado, bem como a 

presente decisão.

 INTIME-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 24 de maio de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 7197 Nr: 9-04.1999.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA FIORAVANCO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SOUSA LIMA 

FALCONI - OAB:1241876, MIGUEL BIANCARDINI NETO - OAB:MT-1.746 

B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 Autos n. 9-04.1999.811.0102

Código n. 7197

Vistos, etc.

I. A parte exequente, devidamente intimada, com remessa dos autos (fl. 

176), do retorno dos autos do Tribunal para dar andamento ao feito, 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Assim, DETERMINO a 

SUSPENSÃO do processo pelo prazo de 01(um) ano (art. 40, caput, LEF), 

após o qual terá início o prazo da prescrição quinquenal intercorrente 

(Súmula nº 314/STJ), ressalvada ao credor a possibilidade de a qualquer 

tempo, antes da prescrição, indicar bens do devedor a fim de impulsionar 

o executivo.

II. Decorrido o lustro prescricional, REMETAM-SE conclusos.

III. AGUARDEM os autos no arquivo provisório, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses (art. 1.149/CNGC).

IV. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 9939 Nr: 15-11.1999.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA FIORAVANCO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 Autos nº: 15-11.1999.811.0102

 Código n°: 9939

Vistos, etc.

Considerando que a parte executada informou o pagamento integral do 

débito às fls. 180, INTIME-SE o exequente ara manifestação, no prazo 

legal, sendo o silêncio compreendido como quitação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 12949 Nr: 8-82.2000.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA FIORAVANCO LTDA, EUCLIDES 

ANTONIO LUZZI FIORAVANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 Autos n. 8-82.200.811.0102

Código n. 12949

Vistos, etc.
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I. A parte exequente, devidamente intimada, com remessa dos autos (fl. 

117v), do retorno dos autos do Tribunal para dar andamento ao feito, 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Assim, DETERMINO a 

SUSPENSÃO do processo pelo prazo de 01(um) ano (art. 40, caput, LEF), 

após o qual terá início o prazo da prescrição quinquenal intercorrente 

(Súmula nº 314/STJ), ressalvada ao credor a possibilidade de a qualquer 

tempo, antes da prescrição, indicar bens do devedor a fim de impulsionar 

o executivo.

II. Decorrido o lustro prescricional, REMETAM-SE conclusos.

III. AGUARDEM os autos no arquivo provisório, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses (art. 1.149/CNGC).

IV. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 64976 Nr: 539-61.2006.811.0102

 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: FLAGUMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUHAIL ISMAEL, ANA MARIA STAMATO 

ISMAEL, FIORENTINO JOÃO DAMO, TERESINHA LOURDES DAMO, 

SULMAP SUL AMAZÔNIA MADEIRAS E AGROPECUÁRIA LTDA, VICENTE 

MONTEIRO DE LIMA, SANTO VIDOR, ANGELIN JOSÉ SARTORI, DANIEL 

RODRIGUES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MAURÍCIO SOLIVA 

SORIA - OAB:229.003 SP, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:MT-3.277-A, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, CARLOS VITOR MALDANER - OAB:8291/SC, JARBAS 

LINDOMAR ROSA - OAB:9846 MT, LUCIDIO DE MELLO FILHO - 

OAB:OAB/MT 3.998, SAUL DUARTE TIBALDI - OAB:OAB/MT -3.935, 

SÔNIA MARIA ALVES SANTOS - OAB:3.524, TIAGO CANAN - 

OAB:9180, TIAGO CANAN - OAB:9180 MT

 É cediço que os embargos de declaração somente serão admitidos 

quando houver, na sentença ou decisão, obscuridade, contradição ou 

omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil/2015.Nesse diapasão, não verifico, in casu, a existência de quaisquer 

das hipóteses ensejadoras dos embargos declaratórios. Com efeito, das 

razões do recurso, percebe-se a nítida intenção de reformar a decisão, 

porém, os embargos não se prestam a tal desiderato consoante a pacífica 

jurisprudência.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO 

NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 168 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO 

CONHECIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – 

IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis 

somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no 

julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas 

hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a 

possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e 

já decidida. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre 

tese apresentada tão somente nos embargos de declaração. Embargos de 

Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Opostos nos 

autos do (a) Apelação / Reexame Necessário 67736/2015 -Classe: 

CNJ-1728). Protocolo Número/Ano: 126908 / 2015. Julgamento: 22/9/2015. 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. GERALDO DA 

COSTA RIBEIRO FILHO - PROC. DO ESTADO), EMBARGADO - ELVIRA 

ROSA DOS SANTOS E OUTRO (s) (Advs: Dr (a). KATYA REGINA NOVAK 

DE MOURA). Relator (a): Exmo (a). Sr (a). DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA.Desse modo, incumbe ao embargante recorrer adequadamente 

da decisão proferida por este Juízo, pois não se fazem presentes os 

requisitos que ensejam a oposição dos embargos de declaração.Destarte, 

ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil/2015, REJEITO os embargos de declaração 

opostos.INTIMEM-SE.Vera/MT, 24 de maio de 2018. Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101249 Nr: 494-13.2013.811.0102

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA MARIA LOPES, ANTONIO LOPES MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA GOULART 

- OAB:13439-A/MT

 Autos n. 494-13.2013.811.0102

Código n. 101249

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido à fl. 228-v. EXPEÇA-SE novo Ofício ao Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Vera/MT, para cumprimento do que 

ficou determinado na sentença proferida às fls. 201/202, 

encaminhando-se os documentos informados às fls. 210/202. 

Certifique-se, ainda, que se trata de parte beneficiária da justiça gratuita.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63217 Nr: 225-52.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL ARMANDO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATÁLIA MARIA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10718/MT

 Autos nº: 225-52.2005.811.0102

Código n°: 63217

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, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65589 Nr: 1153-66.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMS MICRO NUTRIENTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIR MIGUEL SCHWADE, ROSANI INES 

EBERT SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROGERIO SAWAYA 

BATISTA - OAB:SP 169288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT

 Convém ressaltar que a quebra do sigilo fiscal é medida excepcional, 

sendo que, in casu, não vislumbro nos autos nenhuma comprovação de 

ter a parte exequente esgotado todos os meios disponíveis de localização 

de bens da parte devedora. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. INVIOLABILIDADE DOS 

DADOS PESSOAIS E À PRIVACIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO 

MANTIDA. 1. A quebra de sigilo fiscal pretendida é medida excepcional e 

reclama grave justificação e motivação para sua superação. 2. Na 

hipótese, como se trata de renovação da diligência, deveria a agravante 

ter instruído os autos com elementos de prova, indicativos de alteração da 
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situação financeira da ré. Como não foi feita prova nesse sentido, correta 

decisão, ao indeferir uma segunda quebra de sigilo fiscal da requerida. 

2.1. Não existe nos autos nenhum elemento indicativo de que o agravante 

esgotou os meios ao seu alcance para a obtenção de informações acerca 

de bens do executado. 2.2. Precedente Turmário: “Não tendo 

demonstradas as diligências em cartórios de ofícios de registros de 

imóveis e no Detran, não se justifica a expedição de ofício para informar 

os bens que constam da declaração do Imposto de Renda do agravado, 

bem como localizar veículos de propriedade da agravada.” (Acórdão 

n.691647, 20130020112577AGI, Gislene Pinheiro, 5ª Turma Cível, 

03/07/2013) 3. Agravo improvido.Diante disso, INDEFIRO o pedido de 

busca pelo sistema INFOJUD.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 art. 1.181 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Vera/MT25 de maio de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71275 Nr: 380-45.2011.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO CESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, NÁDIMA THAYS DIAS DE MENDONÇA - OAB:21160/O, 

RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 380-45.2011.811.0102

Código n. 71275

Vistos.

Defiro o pedido formulado à fl.288.

Para tanto, considerando que a advogada do requerido possui poderes 

para receber e dar quitação, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor 

depositado, transferindo-se a quantia para a conta corrente indicada às 

fls.288, de titularidade do causídico.

Cumprido, REMETAM-SE conclusos para sentença de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102562 Nr: 495-61.2014.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO PEREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA DOS SANTOS SILVA, DIRCEU 

CASPANI LEHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:MT 9811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA - OAB:18.573-A

 Código nº 102562

Processo nº 495-61.2014.811.0102

Vistos etc.

Em que pese tenha o processo vindo concluso para sentença, verifica-se 

que somente a parte autora ofereceu razões finais (fls. 327).

Assim, inicialmente, HOMOLOGO a desistência na inquirição da 

testemunha George Paulino pelo requerido Dirceu Caspani Lehn.

DÊ-SE vista aos requeridos para apresentarem as razões finais, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para sentença.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63188 Nr: 197-84.2005.811.0102

 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: SC, LMCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR LUIS DE SALLES 

FREIRE - OAB:OAB/SP 18024

 Autos nº: 197-84.2005.811.0102

 Código n°: 63188

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, proposta por Silvano Francisco de 

Oliveira em face de Romeu Cianciarulo Júnior, objetivando o pagamento 

dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença de fl. 

304.

No curso do processo, as partes noticiaram a composição acerca do 

objeto da execução, postulando por sua homologação e extinção da ação.

É a síntese do necessário. DECIDO.

Considerando a expressa manifestação de vontade das partes, 

HOMOLOGO a transação celebrada, pelo que JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil. O acordo às fls. 384, passa a fazer parte desta 

sentença, constituindo título executivo judicial.

Custas e honorários na forma do acordo.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69133 Nr: 556-92.2009.811.0102

 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: RICARDO PICIN MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI JOSÉ ALBERTI, ITAMAR JOSE 

PERONDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:4398-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN - 

OAB:10837/MT, IRINEU ROVEDA JÚNIOR - OAB:5688/MT-A, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:MT-4.427

 Autos nº: 556-92.2009.811.0102

Código nº: 69133

Analisando os autos, verifico que não foi possível ao perito responder 

alguns quesitos, conforme se vê à fl. 365, uma vez que não foi 

disponibilizado o mosaico da área, sendo requerido, a época, que o 

INTERMAT disponibilizasse o referido documento.

Após várias reiterações, o órgão informou a este juízo (fl. 453) que para 

realização do Estudo Cadastral faz-se necessária a apresentação dos 

documentos constantes do Decreto n° 412/2015, que são:

Art. 3º O Estudo Cadastral deverá ser instruído com: I – Pessoa Física: a) 

Requerimento devidamente assinado; b) RG e CPF do interessado, em 

qualquer dos casos; c) Cadeia Dominial da área até a origem do Título 

Primitivo expedido pelo Estado, fornecida pelo Cartório de Registro de 

Imóveis e expedida pelo cartório nos últimos 30 dias; d) Procuração por 

instrumento público, em caso de procurador devidamente constituído; e) 

RG e CPF do procurador.

Assim, DETERMINO a intimação de ambas as partes para, caso tenham 

interesse na complementação da prova pelo perito, apresente nos autos 

os documentos necessários para realização do Estudo Cadastral pelo 

órgão estadual, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão da complementação.

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 
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conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 24 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63122 Nr: 138-96.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLMES ROMANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO - 

OAB:9.344 MT, DONATO CINTO - OAB:9011 MT, LUCIANO SILLES 

DIAS - OAB:6.913-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 Autos nº. 2005/430

Código nº. 63122

Vistos, etc.

 Verifico que a parte exequente pugnou às fls. 108/110, caso infrutífera a 

busca de bens pelo sistema INFOJUD, a penhora online e busca de bens 

pelo sistema RENAJUD.

Assim, antes de analisar o pleito, DETERMINO a intimação da parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente nos autos o cálculo 

atualizado da dívida.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69574 Nr: 993-36.2009.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.M.PORTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT

 Indefiro o pleito de fl. 167. Isso porque a penhora sobre o faturamento da 

empresa é medida excepcional, podendo ser deferida somente no caso de 

o exequente ter esgotado todos os meios de busca de bens passíveis de 

penhora, o que não se verifica no caso dos autos.Sobre o tema:(...) 1. A 

penhora sobre faturamento configura-se como medida excepcional, 

autorizada quando restarem atendidos os pressupostos específicos, 

quais sejam, (a) comprovação de inexistência de bens livres e 

desembaraçados capazes de garantir os débitos em execução ou quando 

existirem apenas bens de difícil alienação; (b) nomeação de administrador 

na forma prevista nos arts. 678 e 719, caput, do CPC; e (c) e fixação de 

percentual razoável, que não prejudique o regular exercício da atividade 

empresarial. 2. No caso em apreço, não há a comprovação da inexistência 

de bens livres e desembaraçados em nome da devedora, capazes de 

garantir os débitos em execução, especialmente imóveis, por meio de 

pesquisas junto a cartórios de registro de imóveis. 3. Não obstante os 

argumentos apresentados nas razões do regimental, a tese jurídica 

veiculada pela parte agravante não é capaz de infirmar os fundamentos 

que alicerçaram a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento.A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo 

regimental.(ACORDAO 00107068620144010000, DESEMBARGADORA 

FEDERAL ÂNGELA CATÃO, TRF1 - SÉTIMA TURMA, e-DJF1 

DATA:14/10/2016 PAGINA:.)INTIME-SE a parte exequente para que 

indique, no prazo de 30 (trinta) dias, a existência de bens dos devedores 

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 art. 1.181 da CNGC.INTIMEM-SE.Vera-MT, 24 

de maio de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65322 Nr: 884-27.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS WITECK BORGES, 

VALTER ROSSARI, OLAVO JOSE BORGES, GANE MARIA ROSSARI, 

KATIUSCIA DOS REIS FRUET BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CERAVOLO 

ROPELLI HUCK - OAB:OAB/MT 8.593, JONAS J .F. BERNARDES - 

OAB:MT 8247-B, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 DECIDO.Conforme relatado, às fls. 192/194 foi juntado acordo entre as 

partes, SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA, ERI BORGES REGITANO e 

FRANCISCO WITECK BORGES, OLAVO JOSÉ BORGES VALTES ROSSARI 

e GANE MARIA ROSSARI, sendo o instrumento de transação subscrito 

também pelo terceiro Osmar Posser.Conforme apontado à fl. 255, o 

instrumento de transação não foi homologado judicialmente uma vez que 

não conta com a manifestação de vontade da executada Katiuscia dos 

Reis, não havendo nos autos informação quanto ao resultado da carta de 

intimação de fl. 258.Nada obstante, às fls. 261/262, presumindo a 

intimação da referida devedora, a alegando o descumprimento do acordo 

supracitado, a credora requereu a execução a execução da 

avença.Ocorre que, tratando-se de transação que cuida da integralidade 

do objeto da execução, sem a manifestação da vontade de um dos 

executados (Katiuscia dos Reis), deixando, por isso mesmo, de ser 

homologada pelo juízo, afigura-se descabido ao credor pretender exigir o 

seu cumprimento nestes autos, sobretudo em face de terceiro, contra o 

qual a exequente não possui título válido. Note-se que não há no processo 

elementos que permitam presumir a suposta intimação da devedora, já que 

o AR expedido ao seu endereço sequer retornou aos autos.Desse modo, 

CHAMO O FEITO À ORDEM para ANULAR todos os atos relacionados ao 

cumprimento do acordo de fls. 192/194, desde o despacho de fl. 266. Em 

consequência, DECLARO PREJUDICADOS os embargos de declaração de 

fls. 380/431.Por outro lado, à fl. 161 verifica-se que antes da juntada do 

acordo em questão, foi determinada a penhora do crédito dos executados 

objeto do contrato de fls. 156/160, onde figura como devedor o terceiro 

Osmar Posser, sendo determinado ainda a esse que depositasse nos 

autos os valores por ele devidos aos executados.Desse modo, 

DETERMINO a intimação de Osmar Posser para que comprove nos autos a 

realização dos depósitos, na forma determinada às fls. 156, no prazo de 

10 (dez) dias.Após, DÊ-SE vista à exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69207 Nr: 634-86.2009.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISNAU APARECIDO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIZ MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 634-86.2009.811.0102

Código Apolo: 69207

Vistos etc.

À fl. 219, o exequente requereu: (i) seja o executado considerado citado, 

uma vez que foi citado inicialmente nos autos, via oficial de justiça, já 

possuindo ciência da demanda, e, tendo sido expedida carta de citação ao 

seu endereço informado nos autos, deve a intimação ser considerada 

válida; (ii) a citação por edital, caso indeferido o primeiro pedido.

O pleito do item “i” já foi indeferido à fl. 179, pelo que nada há a apreciar.

No mais, é certo que a citação por edital somente pode ser concretizada 

quando a parte esgotar todos os meios possíveis para localização do réu. 

É o caso dos autos, uma vez que realizada a tentativa de intimação do 

executado por várias vezes, porém, sem êxito. Ressalta-se, ainda, que o 

executado tem ciência da presente ação, tendo inclusive constituído 

advogado nos autos e apresentado defesa, contudo, deixou de atualizar 

seu endereço nos autos.

Assim, DETERMINO a citação editalícia do executado, nos termos do 

despacho de fl. 167.

Decorrido o prazo do edital, não havendo manifestação do requerido, 

dê-se vistas à parte autora para, querendo, pugnar o que entender de 

direito.
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Após, voltem os autos conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 24 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66233 Nr: 231-88.2007.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISNAU APARECIDO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIZ MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 231-88.2007.811.0102

Código Apolo: 66233

Vistos etc.

INTIME-SE a parte exequente para diligenciar os documentos solicitados à 

fl. 156-v, apresentando-os no juízo deprecado.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68930 Nr: 399-22.2009.811.0102

 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: JUAN PABLO CORREA GOSSWEILER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRESSAN LAMONATTO & CIA LTDA 

(VIANORTE), GENERAL MOTORS DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5759, FABIO RIVELLI - OAB:19023A

 Código n°: 68930

Vistos, etc.

Uma vez que os executados foram regularmente intimados acerca do 

cumprimento de sentença (fl. 684), e não ofereceram impugnação, 

afigura-se preclusa a alegação de excesso de execução, motivo pelo qual 

INDEFIRO o pedido de fls. 698/699 e 700.

INTIME-SE o credor para que apresente o cálculo atualizado do débito 

remanescente, considerando o cumprimento parcial da obrigação pelos 

devedores.

Atendido, INTIMEM-SE os executados para que comprovem o pagamento 

do débito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Decorrido o prazo, MANIFESTE-SE o exequente.

CUMPRA-SE.

Vera-MT, 24 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71764 Nr: 867-15.2011.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMITILIA AUGUSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEMERSON ROGERIO ALVES DE 

MORAES - OAB:OAB/MT 15486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo legal, 

manifestar-se em relação ao documento juntado ás fls 122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101236 Nr: 481-14.2013.811.0102

 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: MARCIA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FLORENCIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Plano de Partilha (fls. 

73/83 - processo 101236), destes autos de Inventário bem como do seu 

apenso, dos bens deixados por Marta Maria dos Santos e João Florêncio 

dos Santos, atribuindo aos nele contemplados o seu respectivo quinhão 

hereditário, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. 

Declaro extinto o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC.Pagas as custas finais, se devidas, expeça-se o competente 

formal de partilha.Sem honorários.PUBLIQUE-SE a respectiva sentença 

nos autos apenso.P.R.I.C.Vera/MT, 25 de maio de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70557 Nr: 811-16.2010.811.0102

 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: MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giliandra Cristina Dallagnol - 

OAB:15388, HENRIQUE DA COSTA NETO - OAB:3710/MT, NELSON 

SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Plano de Partilha (fls. 

73/83 - processo 101236), destes autos de Inventário bem como do seu 

apenso, dos bens deixados por Marta Maria dos Santos e João Florêncio 

dos Santos, atribuindo aos nele contemplados o seu respectivo quinhão 

hereditário, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. 

Declaro extinto o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC.Pagas as custas finais, se devidas, expeça-se o competente 

formal de partilha.Sem honorários.PUBLIQUE-SE a respectiva sentença 

nos autos apenso.P.R.I.C.Vera/MT, 25 de maio de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100003 Nr: 219-98.2012.811.0102

 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): ALFREDO DE LIMA NETO

 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:

 Autos nº: 219-98.2012.811.0102

Código nº: 100003

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido à fl. 127, devendo a busca pelo endereço da parte 

requerida ser realizada por meio dos sistemas exclusivamente online 

(INFOJUD/INFOSEG e SIEL).

Caso seja encontrado endereço diverso dos autos, CITE-SE o requerido, 

nos termos da decisão já proferida nos autos.

Todavia, caso reste negativa a busca ou a citação da parte requerida, 

INTIME-SE a parte autora pessoalmente, para que dê impulso ao feito, 

promovendo a citação do requerido, 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.

Vera/MT, 24 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69552 Nr: 969-08.2009.811.0102

 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 FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DIAS MILITAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661 MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 969-08.2009.811.0102

Código nº: 69552

 Vistos etc.

CHAMO O FEITO A ORDEM.

Inicialmente, verifico que embora tenha sido determinada a parte autora a 

intimação para regularização do polo passivo, ficou pendente de análise a 

petição apresentada à fl. 114.

Assim, DEFIRO o pedido à ref. 114, devendo a busca pelo endereço da 

parte requerida ser realizada por meio dos sistemas exclusivamente online 

(INFOJUD/INFOSEG e SIEL).

Caso seja encontrado endereço diverso dos autos, CITE-SE o requerido, 

nos termos da decisão já proferida nos autos.

Todavia, caso reste negativa a busca ou a citação da parte requerida, 

INTIME-SE a parte autora pessoalmente, para que dê impulso ao feito, 

promovendo a citação do requerido, 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.

Vera/MT, 24 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100490 Nr: 705-83.2012.811.0102

 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: MIGUEL ERTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GALVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO - 

OAB:9.344 MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6.913-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:122800/SP

 (...)Nisso não há qualquer vício, considerando que todos os profissionais 

têm habilitação legal para a realização dos trabalhos periciais 

determinados nos autos (Lei nº 5.194/1966; Resolução nº 218/1973, do 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA).Ocorre que a 

agrimensora, ao que tudo indica, não cumpriu o parágrafo único do artigo 

957 acima transcrito, deixando de anexar ao relatório pericial a “planta da 

região e o memorial das operações de campo”. Por outro lado, a certidão 

de fl. 389, informando que a agrimensora “só vai receber a parte dela 

após a demarcação da linha, que deverá ser determinada pelo MM 

Magistrado”, sugere, a princípio, duas conclusões: a primeira, é que a 

agrimensora não realizou, até o presente momento, qualquer trabalho nos 

autos, o que, se de um lado, não nulifica o laudo dos arbitradores, 

notadamente porque eles apresentaram a planta da região e o memorial 

das operações; de outro, retira a premissa fática considerada à fl. 309 

para a autorização do levantamento da metade dos honorários, a saber, o 

“início dos trabalhos” pela agrimensora. A segunda, é que o juízo estaria 

vinculado ao teor da perícia, devendo acolher o pedido do autor, com a 

determinação do traçado da linha demarcanda, quando, só então, o 

agrimensor atuaria no caso, justificando os honorários arbitrados a seu 

favor. Porém, essa não parece ser a melhor exegese das normas citadas 

alhures.Desse modo, INTIME-SE a perita Carolina Della Giustina para que 

cumpra o disposto no artigo 957, parágrafo único, do CPC/73, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprovando a atuação na perícia juntada ao processo, 

ou, não o fazendo, para que restitua aos autos, no mesmo prazo, os 

honorários periciais adiantados.Juntado os documentos a que alude a 

norma acima, MANIFESTEM-SE as partes, no prazo sucessivo de 10 (dez) 

dias.Após, CONCLUSOS.Vera/MT, 24 de maio de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102211 Nr: 193-32.2014.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SERGIO RODRIGUES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUISIO FELIPHE BARROS - 

OAB:15712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8.840-B, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - 

OAB:7.413, Leila Mejdalani Pereira - OAB:128.457/SP

 Autos n. 193-32.2014.811.0102

Código n. 102211

Vistos, etc.

Trata-se de ação sob o rito comum, em fase de cumprimento de sentença, 

movido por José Sérgio Rodrigues Neto, tendo como requerido Crefisa 

Crédito Financiamento e Investimento.

 Foi juntado aos autos termo de acordo extrajudicial realizado entre as 

partes (fl. 407) em que requereram a homologação e a extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

 DECIDO.

O instrumento do acordo está em ordem e, pois, apto a merecer 

homologação.

Assim, considerando a manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo judicial 

celebrado entre as partes, uma vez que são elas maiores, capazes, estão 

regularmente representadas e os direitos em questão são disponíveis.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

na forma do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. O acordo à fl. 

407 integra a presente sentença, constituindo título executivo judicial.

Custas pagas.

Cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios (art. 90, § 

2° do CPC).

No mais, INTIMEM-SE as partes para que manifestem quanto ao valor que 

ainda permanece depositado nos autos (fl. 368).

Após, devidamente certificado o trânsito em julgado, nada tendo sido 

requerido pelas partes, CERTIFIQUE-SE e encaminhem os autos a CAA.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100961 Nr: 207-50.2013.811.0102

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGERVAL MARIANO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15.469-A, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 207-50.2013.811.0102

Código nº. 100961

Vistos, etc.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença interposto pelo 

Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS em desfavor de Agerval 

Marianodo Nascimento, alegando, em síntese, excesso de execução, uma 

vez que os valores já estariam pagos.

 A impugnação foi instruída com os documentos de fls. 205/210.

A parte exequente manifestou-se à fl. 212/214, alegando que a execução 

trata-se, unicamente, quanto à verba honorária, tendo o exequente 

reconhecido que houve o pagamento do benefício.

A parte executada manifestou nos autos, concordando com o cálculo 

apresentado pelo exequente (fls. 184/185).

É o breve relatório. DECIDO.
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Trata-se de cumprimento de sentença referente à cobrança de valores 

fixados na sentença que condenou o INSS a implantação de benefício do 

benefício de amparo social à parte autora.

O Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS compareceu nos autos e 

concordou com os valores apresentados pela exequente.

Ante ao exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos, os cálculos referentes ao valor exequendo, 

apresentados à fl. 154, nos termos do artigo 487, inciso III, “a”, do Código 

de Processo Civil.

 Sem custas.

Cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios.

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, § 3°, inciso I e 

II), observando o artigo 5° da Resolução 115 do CNJ e a Resolução 

168/2011 do CJF.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.

Comprovado o depósito do valor nos autos, EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento em favor da exequente.

 Após, CONCLUSOS para sentença de extinção.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

INTIMEM-SE.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70515 Nr: 768-79.2010.811.0102

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:10129

 Autos nº: 768-79.2010.811.0102

 Código n°: 70515

Vistos, etc.

Trata-se de ação sob o rito comum, em fase de cumprimento de sentença, 

movido por Rogério de Almeida, tendo como requerido Armando Ferreira 

dos Santos.

Às fls. 310/311 as partes manifestaram nos autos, informando que 

transacionaram quanto ao objeto da presente ação, pugnando pela sua 

homologação e suspensão dos autos até o adimplemento da obrigação.

DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo judicial celebrado entre as partes, uma vez que são elas 

maiores, capazes, estão regularmente representadas e os direitos em 

questão são disponíveis.

Analisando os autos, verifico que a última parcela do acordo se deu no dia 

05/03/2018. Portanto, já decorreu o prazo de suspensão pugnado pelas 

partes.

Assim, DÊ-SE vista ao exequente pelo prazo de 05 (cinco) dias, para 

informar quanto ao cumprimento do acordo avençado entre as partes. 

Após, com ou sem manifestação, venham conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69402 Nr: 821-94.2009.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENITA MACHADO MINGHELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 821-94.2009.811.0102

Código n°: 69402

 Vistos, etc.

Em que pese o pleito de penhora online pelo exequente às fls. 107/109, 

analisando os autos, verifico que a parte executada foi citada por edital, 

todavia, deixou transcorrer o prazo sem manifestação nos autos (fl. 104).

Desse modo, impõe-se a nomeação de curador especial, nos termos do 

artigo 72, II, do CPC.

Dentre as funções institucionais da Defensoria Pública, segundo o artigo 

4º , XVI, da Lei Complementar nº 80, de 1994, incluído pela Lei 

Complementar nº 132, de 2009, está o exercício da curadoria especial nos 

casos previstos em lei.

 Assim, nomeio como curadora especial a Defensoria Pública local. 

REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis, no prazo legal.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101897 Nr: 1106-48.2013.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELO PORFÍRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO 

- OAB:MT0014027

 Autos nº: 201106-48.2013.811.0102

Código nº: 101897

 Vistos etc.

Diante do trânsito em julgado certificado às fls. 50 (processo apenso), 

REMETAM-SE os autos ao arquivo.

CUMPRA-SE.

Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70631 Nr: 884-85.2010.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLUMA SUPERMERCADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT, NAYARA PAULINA FERNADES ROSA - OAB:113.090 MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 884-85.2010.811.0102

 Código n°: 70631

Vistos, etc.

A citação por edital somente pode ser concretizada quando a parte 

esgotar todos os meios possíveis para localização do acusado.

In casu¸ a primeira tentativa de localização do requerido restou infrutífera 

(conforme se vê às fls. 66; 90-v; 105), não tendo ainda sido localizado no 

único endereço encontrado em seu nome (fls. 110 e 114), estando, 

portanto, em lugar incerto e não sabido.

 Assim, DEFIRO o pleito de fl. 117, a fim de que se proceda à citação 

editalícia do requerido, no prazo legal.

Decorrido o prazo do edital, não havendo manifestação do requerido, 

voltem-me os autos conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 24 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102927 Nr: 799-60.2014.811.0102
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 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): CARLOS PLA DA SILVA, YARA CONCEIÇÃO 

BERNARDES PEREIRA, CLAITON PLA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Autos n.79960.2014.811.0102

Código n.102927

Vistos, etc.

Defiro o pedido à fl. 1.128 e 1.130, DESIGNE-SE audiência de conciliação 

conforme a pauta do conciliador da Comarca de Vera/MT.

Caso a tentativa de conciliação seja infrutífera, DETERMINO, desde já, que 

os requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, CUMPRA o que fora 

determinado no despacho à fl. 1.126, sob pena de indeferimento da justiça 

gratuita e preclusão da prova pericial.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65103 Nr: 670-36.2006.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMINI TRANSPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ DIESEL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO 

DE VEÍCULOS LTDA, DAIMLERCHYRSLER DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN WAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, CAROLINA SOARES DE SOUZA - OAB:2653, DILMAR DE 

ARRUDA CAMPOS - OAB:8195-A/MT, VASCO RIBEIRO GONÇALVES 

DE MEDEIROS - OAB:3.665-A

 Autos n. 670-36.2006.811.0102

Código n.65103

Vistos, etc.

Trata-se de ação pelo rito ordinário proposta por SAMINI TRANSPORTES 

LTDA, em face de CUIABÁ DIESEL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS e MERCEDES-BENZ DP BRASIL LTDA, objetivando a reparação 

de danos morais e materiais.

 Antes de transitada em julgado a sentença, bem como dos acórdãos, as 

partes chegaram a um acordo comum, conforme fls. 787/788, 

oportunidade em que também requereram a homologação do acordo e a 

extinção do feito.

O instrumento do acordo está em ordem e, pois, apto a merecer 

homologação.

Diante disso, tratando-se de direito disponível, HOMOLOGO o acordo 

entabulado pelas partes, na forma e condições pactuadas no termo de 

fls.787/788, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC, integrando a 

presente sentença os termos do acordo formalizado à fls. 787/788.

Custas e honorários nos termos do acordo.

Uma vez que as partes manifestaram pela desistência do prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o transito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65454 Nr: 1018-54.2006.811.0102

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABÁ DIESEL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMINI TRANSPORTE LTDA, BOEING 

BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - 

OAB:8195-A/MT, FLAVIO AMERICO VIEIRA - OAB:8726 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 Autos nº: 1018-54.2006.811.0102

 Código n°: 65454

Vistos, etc.

Diante da certidão de fl. 152, REMETAM-SE os autos AO ARQUIVO, com 

as anotações e baixas de praxe.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 30891 Nr: 17-39.2003.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANA - IND. E COM. DE MADEIRAS 

LTDA, Jonatas Ribeiro da Silva, PAULO ROBERTO CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:Subprocurador-G

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT, SHEILA 

RHEINHEIMER - OAB:7829

 Autos nº: 17-39. 2003.811.0102

Código n°: 30891

Vistos etc.

Em que pese o pedido de fls. 229/230, analisando o documento juntados 

às fl. 228, verifica-se que a dívida está sendo cobrada pelo saldo 

remanescente (cálculo base no montante de R$ 3.445,29 - três mil 

quatrocentos e quarenta e cinco mil e vinte e nove centavos), e não pelo 

total da dívida, como afirmado.

 Por outro lado, a discussão relativa aos critérios de atualização do débito 

encontra-se preclusa, pois deveria ser tratada em sede de embargos à 

execução, o que não foi feito pelos executados.

Logo, INDEFIRO o pleito de fls. 229/230.

Nada obstante, ante o interesse da parte devedora (fl. 230), INTIME-SE o 

credor para que se manifeste quanto ao pedido de designação de 

audiência de conciliação. Havendo interesse, fica, desde já, determinada a 

realização da audiência, conforme a pauta do conciliador desta comarca. 

Em caso negativo, deverá o exequente impulsionar o feito, requerendo o 

que entender cabível.

INTIMEM-SE.

Vera/MT, 24 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 15699 Nr: 20-96.2000.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR VASCELAI - ESPÓLIO, OSLEY 

ROBERTO VASCELAI, HEITOR DALTOE SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL BIANCARDINI NETO - 

OAB:MT-1.746 B, ROBERT LUIZ DO NASCIMENTO - PROCURADOR DA 

FAZENDA NACIONAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:MT/15.283, RAFAEL SOUZA NUNES - OAB:MT/14.676

 Autos nº: 20-96.2000.811.0102

Código nº: 15699

Vistos etc.

A Fazenda Pública Nacional pugnou pela citação do executado 

independentemente do depósito da diligência do Oficial de Justiça.

O pleito não comporta acolhimento, vez que carente de previsão legal. Pelo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026630/5/2018 Página 673 de 685



contrário, a Súmula 190 do STJ dispõe que “Na execução fiscal, 

processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública 

antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o 

transporte dos Oficiais de Justiça”.

Impende ressaltar a tutela provisória deferida na SS nº 2.899/MT pelo STJ, 

para suspender a liminar proferida no MS nº 1000783-02.2017.8.11.0000 

(TJMT), tem seus efeitos restritos às partes que figuram na lide 

mandamental originária, que é de natureza subjetiva. Tal circunstância é 

reforçada inclusive por um dos fundamentos expressamente adotados 

pelo STJ ao conceder a tutela, quando consignou que “o deferimento da 

liminar no mandado de segurança determinando o depósito prévio das 

diligências para os oficiais de justiça, impõe ao Estado de Mato Grosso 

pagamento de verba em duplicidade, configurando assim grave lesão à 

economia pública” (grifei).

 Ora, em se tratando da Fazenda Pública Federal ou Municipal, na medida 

em que não arcam com o pagamento da gratificação dos oficiais de justiça 

(VIPAE), não há falar em pagamento em duplicidade.

 Assim, INTIME-SE a exequente para que recolha o valor da diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65398 Nr: 954-44.2006.811.0102

 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): ALBIO ZOZ

 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: FLAVIO AMERICO VIEIRA - 

OAB:8726 MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Autos n. 954-44.2006.811.0102

Código n. 65398

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido à fl. 288. DETERMINO a SUSPENSÃO do processo pelo 

prazo de 01(um) ano (artigo 921, inciso III, § 1° do CPC), após o qual terá 

início o prazo da prescrição quinquenal intercorrente (artigo 921, § 2° do 

CPC), ressalvada ao credor a possibilidade de a qualquer tempo, antes da 

prescrição, indicar bens do devedor a fim de impulsionar o executivo.

Decorrido o lustro prescricional, REMETAM-SE conclusos.

AGUARDEM os autos no arquivo provisório, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses (art. 1.149/CNGC).

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101489 Nr: 721-03.2013.811.0102

 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: ALCI SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 721-03.2013.811.0102

Código nº: 101489

Vistos etc.

Tendo em vista o cumprimento de sentença promovido à fl. 128:

1) INTIME-SE o requerido, para, se quiser, impugnar a presente execução 

de sentença, no prazo de trinta (30) dias (art. 535, NCPC).

 2) Oferecida impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, vindo os autos CONCLUSOS na sequência.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 535, § 3°, inciso I e II), observando o artigo 5° da Resolução 115 do 

CNJ e a Resolução 168/2011 do CJF.

4) CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.

Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63271 Nr: 272-26.2005.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LUIZ FORTUNATO MATHIAS, PAULINA 

NOBILI PALHARI MATHIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATÍLIO CELCIO KEMPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 Autos nº: 272-26.2005.811.0102

Código nº: 63271

Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para que dê impulso ao feito, 

manifestando eventual interesse na continuidade da ação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC), devendo o ato ser 

cumprido no endereço por ela informado nos autos.

Transcorrido in albis o prazo, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

CIÊNCIA a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 13674 Nr: 8-24.1996.811.0102

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMAPAL INDÚSTRIA DE MADEIRAS 

PARANORTE LTDA, GILBERTO CARLOS VOLPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BOSCO COSTA SOARES 

DA SILVA - OAB:MT-4.018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:4865

 Processo nº 8-24.1996.811.0102

Código nº 13674

Vistos etc.

DEFIRO a tentativa de citação do executado por mandado, no endereço 

informado pelo exequente à fl. 145. Assim, EXPEÇA-SE carta precatória 

para a Comarca de Sinop/MT, para realização da citação, nos termos da 

decisão proferida à fl. 134, para que realize o pagamento do débito 

cobrado no presente cumprimento de sentença.

 Sendo negativa a diligência, INTIME-SE a parte exequente para que 

indique, no prazo de 20 (vinte) dias, promova a citação dos requeridos. 

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 

art. 1.181 da CNGC.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65045 Nr: 610-63.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OURO VERDE MADEIRAS LTDA - ME., 

BENJAMIM AFINOVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:6903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO CANAN - OAB:9180/O

 Autos n. 610-63.2006.811.0102

Código n. 65045

Vistos, etc.

I. Trata-se de execução fiscal ajuizada em desfavor de Reciclar Indústria e 

Comércio de Biomassas LTDA, tendo sido deferida a inclusão dos sócios 

da executada, Daniel Brianezi Filho e Michel Brianezi no decorrer do 

processo (fl. 180). Analisando os autos, verifico que a tentativa de citação 

dos executados Daniel Brianezi Filho e Michel Brianezi foi infrutífera.

II. Assim, DEFIRO o pedido à fl. 188. DETERMINO a SUSPENSÃO do 

processo pelo prazo de 01(um) ano (art. 40, caput, LEF), após o qual terá 

início o prazo da prescrição quinquenal intercorrente (Súmula nº 314/STJ), 

ressalvada ao credor a possibilidade de a qualquer tempo, antes da 

prescrição, indicar bens do devedor a fim de impulsionar o executivo.

III. Decorrido o lustro prescricional, REMETAM-SE conclusos.

IV. AGUARDEM os autos no arquivo provisório, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses (art. 1.149/CNGC).

V. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71769 Nr: 872-37.2011.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA LUZ MENON DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEMERSON ROGERIO ALVES DE 

MORAES - OAB:OAB/MT 15486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 872-37.2011.811.0102

Código n. 71769

Vistos.

Defiro o pedido formulado à fl.132.

Para tanto, considerando que a advogada do requerido possui poderes 

para receber e dar quitação, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor 

depositado, transferindo-se a quantia para a conta corrente indicada às 

fls. 132, de titularidade do causídico.

Cumprido, REMETAM-SE conclusos para sentença de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70512 Nr: 765-27.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMO BELÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO SATIM KARAS - 

OAB:OAB/17.791, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-B, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, 

RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15.884

 Autos n.765-27.2010.811.0102

Código n. 70512

Vistos, etc.

I - INTIMEM-SE a parte requerida sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70731 Nr: 984-40.2010.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEMA MARIA TOSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 984-40.2010.811.0102

Código n. 70731

Vistos.

Defiro o pedido formulado à fl.186.

Para tanto, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor depositado, 

transferindo-se a quantia para as contas correntes indicadas às fls. 186, 

de titularidade do causídico e da parte autor.

Cumprido, REMETAM-SE conclusos para sentença de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 28 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66399 Nr: 393-83.2007.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INADIR LINO ZANETTI, CLAIR BALBINOTI 

ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.393-83.2007.811.0102

Código n. 66399

Vistos, etc.

I - INTIMEM-SE a parte requerida sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112691 Nr: 1524-78.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LOURENÇO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ LOURENÇO DE SOUZA, Cpf: 

04939480909, Rg: 93545052, Filiação: Carolinda de Souza e Antonio Mera 

de Souza, data de nascimento: 09/11/1980, brasileiro(a), natural de Santa 

Isabel do Oeste-PR, Telefone 9964-8566. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do requerido para comparecer à AUDIÊNCIA 

Instrutória que se realizará no dia 02/08/2018, às 16hrs:00min, no Edifício 

do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Autos nº: 1524-78.2016.811.0102Código n°: 

112691Vistos, etc.Considerando que o réu, citado por edital, não se 

manifestou no processo e nem constituiu advogado (ref.24), faz-se 
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necessária a suspensão do processo, in verbis artigo 366 do CPP.O 

processo ficará suspenso até a localização do acusado, suspendendo-se 

também o prazo para oferecimento da resposta descrita no artigo 396-A 

do CPP.Consoante entendimento jurisprudencial, o prazo de suspensão, 

na hipótese da Lei nº 9.271/96, que alterou o artigo 366 e seguintes, do 

Código de Processo Penal, deve ser observado dentre aqueles 

estipulados no art. 109 do Código Penal (O período máximo de suspensão 

da fluência do prazo da prescrição, na hipótese do art. 366 do CPP, 

corresponde ao que está fixado no art. 109 do CP, observada a pena 

máxima cominada para a infração penal”. (RT 754/75).No que concerne ao 

pedido de produção antecipada de provas, de acordo com o Código de 

Processo Penal, é possível que o juiz determine a produção antecipada de 

provas consideradas urgentes na hipótese de o acusado ser citado por 

edital e não comparecer nem constituir advogado, quando então o 

processo ficará suspenso. Entende-se que diante da suspensão do 

processo, as provas podem perder, com o passar do tempo, sua potencial 

utilidade à descoberta da verdade real (verdade processual), que rege o 

processo penal. Portanto, esta foi a regra inserta pelo artigo 366, que 

assim dispõe:Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 

nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do 

prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.Sobre o tema, foi editada a 

súmula 455 do STJ, segundo o qual o simples argumento de que as 

testemunhas poderiam esquecer detalhes com o passar do tempo não 

permitiria, por si só, a produção antecipada da prova, havendo a 

necessidade de fundamentação concreta da decisão de antecipação. 

Todavia, em que pese a súmula acima citada, o STJ, no julgamento do HC 

n° 64.086, a Corte flexibilizou o rigor do enunciado, para admitir da 

antecipação de prova quando se tratar de testemunha policial, vez que "o 

atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente da segurança 

pública a inúmeras situações conflituosas com o ordenamento jurídico, 

sendo certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em 

sua memória, seja pela frequência com que ocorrem, ou pela própria 

similitude dos fatos, sem que isso configure violação à garantia da ampla 

defesa do acusado". Confira-se:RECURSO EM HABEAS CORPUS. 

HOMICÍDIO TENTADO. RÉU FORAGIDO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. ART. 366 DO CPP. SÚMULA 455 DO 

STJ. TEMPERAMENTO. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. TEMPO E 

MEMÓRIA. JURISDIÇÃO PENAL E VERDADE. AFETAÇÃO DA MATÉRIA À 

TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.1. Desconhecido o 

paradeiro do acusado após a sua citação por edital, pode o Juiz, 

fundamentadamente, determinar a produção antecipada das provas 

consideradas urgentes, visando a justamente resguardar a efetividade da 

prestação jurisdicional, comprometida com a busca da verdade, diante da 

possibilidade de perecimento da prova em razão do decurso do tempo.2. 

Se, por um lado, a jurisdição penal tem o dever de evitar que o acusado 

seja processado e julgado à revelia, não pode, a seu turno, ter seus 

resultados comprometidos pelo tardio depoimento de pessoas que, pela 

natureza de seu ofício, testemunham diariamente a prática de crimes, cujo 

registro mnemônico se perde com a sucessão de fatos similares e o 

decurso do tempo. O processo penal permite ao Estado exercitar seu jus 

puniendi de modo civilizado e eficaz, devendo as regras pertinentes ser 

lidas e interpretadas sob dúplice vertente - proteção do acusado e 

proteção da sociedade - sob pena de desequilibrarem-se os legítimos 

interesses e direitos envolvidos na persecução penal. É dizer, repudia-se 

tanto a excessiva intervenção estatal na esfera de liberdade individual 

(proibição de excesso), quanto a deficiente proteção estatal de que são 

titulares todos os integrantes do corpo social (proibição de proteção penal 

deficiente).3. A Lei n. 9.271/1996 - cujo objetivo maior foi o de corrigir a 

distorção, até então existente em nosso sistema punitivo, de permitir o 

julgamento à revelia de pessoas não localizadas para serem pessoalmente 

citadas sobre a existência do processo penal - buscou, todavia, evitar que 

a nova sistemática introduzida em nosso ordenamento engendrasse a total 

ineficácia do futuro provimento jurisdicional. Para tanto, previu três 

alternativas a acompanhar a norma principal (suspensão do processo, 

objeto do art. 366 do CPP), a saber: a) a suspensão do prazo 

prescricional; b) a produção de provas urgentes e c) a decretação da 

prisão preventiva do réu. A oportuna produção da prova urgente 

decorreu, portanto, do propósito legislativo de não tornar inútil a atividade 

jurisdicional a ser desenvolvida após o eventual comparecimento do réu 

não localizado, sob a perspectiva, de difícil refutação, de que a 

imprevisível duração da suspensão do processo prejudique o encontro da 

verdade, em face da dificuldade de se reunirem provas idôneas a lastrear 

a narrativa constante da peça acusatória, ou mesmo a versão que venha 

a ser apresentada pelo réu.4. Estudos recentes de Psicologia demonstram 

a ocorrência frequente do fenômeno psíquico denominado "falsa 

memória", em razão do qual a pessoa verdadeiramente acredita que viveu 

determinado fato, frequentemente distorcido, porém, por interpretações 

subjetivas, convergência de outras memórias e por sugestões externas, 

de sorte a interferirem no processo de resgate dos fatos 

testemunhados.5. Assim, desde que explicitadas as razões concretas da 

iniciativa judicial, é justificável a antecipação da colheita da prova 

testemunhal com arrimo no art. 366 do Código de Processo Penal, de 

maneira a não se perderem detalhes relevantes ao deslinde da causa e a 

não comprometer um dos objetivos da persecução penal, qual seja, a 

busca da verdade, atividade que, conquanto não tenha a pretensão de 

alcançar a plenitude da compreensão sobre o que ocorreu no passado, 

deve ser voltada, teleologicamente, à reconstrução dos fatos em caráter 

aproximativo.6. Este Superior Tribunal firmou o entendimento segundo o 

qual o simples argumento de que as testemunhas poderiam esquecer 

detalhes dos fatos com o decurso do tempo não autoriza a produção 

antecipada de provas, sendo indispensável fundamentá-la concretamente, 

sob pena de ofensa à garantia do devido processo legal. É que, muito 

embora tal esquecimento seja passível de concretização, não poderia ser 

utilizado como mera conjectura, desvinculado de elementos objetivamente 

deduzidos. Razão de ser da Súmula 455, do STJ e necessidade de seu 

temperamento na hipótese retratada nos autos.7. A fundamentação da 

decisão que determina a produção antecipada de provas pode limitar-se a 

destacar a probabilidade de que, não havendo outros meios de prova 

disponíveis, as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, 

marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam 

semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a possível 

urgência.8. No caso sob análise, o Juízo singular, ao antecipar a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação, salientou que, por ser a 

testemunha policial, sua oitiva deve realizar-se com urgência, pois "... o 

atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente da segurança 

pública a inúmeras situações conflituosas com o ordenamento jurídico, 

sendo certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em 

sua memória, seja pela frequência com que ocorrem, ou pela própria 

similitude dos fatos, sem que isso configure violação à garantia da ampla 

defesa do acusado...".9. A realização antecipada de provas não traz 

prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na 

presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado 

eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam 

produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a 

repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente.10. 

Recurso em Habeas Corpus, afetado à Terceira Seção, desprovido.(RHC 

64.086/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 

09/12/2016)Assim, DEFIRO a produção antecipada de prova quanto ao 

policial arrolado nos autos, Matheus Ribeiro de Moura e Silva.DESIGNO 

audiência de instrução para inquirição das testemunhas para a data de 02 

DE AGOOSTO DE 2018 ÀS 16H00MIN, uma vez que se trata do mesmo 

caso.INTIMEM-SE as testemunhas acima citadas, para comparecimento a 

solenidade. Se necessário, EXPEÇA-SE carta precatória para a sua 

inquirição.No mais, uma vez que o acusado, citado por edital, não 

manifestou nos autos nem constituiu advogado, NOMEIO a Defensoria 

Pública para realizar a defesa do acusado na solenidade 

supramencioanda.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Vera-MT, 17 de maio de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULA DE SÁ PEREIRA, 

digitei.

Vera, 28 de maio de 2018

Lubna Patricia Lopes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103444 Nr: 1188-45.2014.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

Cpf: 01818412152, Rg: 1908392-0, Filiação: Esmeraldo Garcia de Oliveira 

e Elza Rodrigues Platini, data de nascimento: 06/05/1986, brasileiro(a), 

natural de Presidente Prudente-SP, solteiro(a), pedreiro, Telefone 

66-9633-7635(pai). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do requerido para comparecer à AUDIÊNCIA 

Instrutória que se realizará no dia 02/08/2018, às 14hs:30min, no Edifício 

do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Autos nº: 1188-45.2014.811.0102Código nº: 

103444Vistos etc.O Ministério Público compareceu nos autos, pugnando 

suspensão do processo, vez que o acusado citado por edital, deixou de 

comparecer nos autos (ref. 26), bem como pugnou pela prisão preventiva 

do denunciado, ante o argumento de que a ausência de noticia do réu 

obsta a tramitação regular do feito, bem como pode ocasionar as 

situações de risco preestabelecidas no art. 312 do CPP e possível 

prescrição do feito. Ainda, requereu a produção antecipada de provas, 

com a oitiva das testemunhas (policiais) arroladas na denuncia.Vieram os 

autos conclusos.DECIDO.I-DA SUSPENSÃO DO PROCESSO.Considerando 

que o réu citado por edital não compareceu e nem constituiu advogado 

(ref.26), mister se faz que seja suspenso o processo, in verbis artigo 366 

do CPP.O processo ficará suspenso até a localização do acusado, 

suspendendo-se também o prazo para oferecimento da resposta descrita 

no artigo 396-A do CPP.Consoante entendimento jurisprudencial, o prazo 

de suspensão, na hipótese da Lei nº 9.271/96, que alterou o artigo 366 e 

seguintes, do Código de Processo Penal, deve ser observado dentre 

aqueles estipulados no art. 109 do Código Penal . II-DA PRISÃO 

PREVENTIVAComo se sabe, a decretação da prisão preventiva, nos 

termos do artigo 312 do CPP, é medida excepcional que somente tem 

espaço quando presentes os requisitos clássicos dos provimentos 

cautelares, a saber, o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro, 

que na seara processual penal recebe a denominação fumus commissi 

delicti, diz respeito aos pressupostos da custódia cautelar, quais sejam, a 

comprovação da existência da materialidade de um fato típico e a 

demonstração dos indícios suficientes da sua autoriaDe sua vez, o 

segundo requisito, também com expressão própria no campo processual 

penal (periculum libertatis), é traduzido como o perigo que a liberdade do 

acusado pode oferecer à sociedade. Refere-se às hipóteses de 

cabimento da decretação da prisão preventiva. Nessa quadra, a custódia 

cautelar é cabível quando for necessária como garantia da ordem pública, 

da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para 

assegurar a aplicação da lei penal.Por garantia da ordem pública, 

entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve 

pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das 

circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o 

agente representa para a sociedade, e ainda na gravidade concreta do 

crime.De outro lado, a garantia da ordem econômica está relacionada à 

gravidade da repercussão do crime na ordem financeira, no mercado de 

ações, na credibilidade das instituições financeiras, entre outros.Por sua 

vez, a conveniência da instrução criminal, enquanto hipótese de cabimento 

da prisão preventiva tem por objetivo evitar que o agente venha a interferir 

na apuração da verdade material no curso da tramitação do processo, por 

meio de pressão e ameaças contra testemunhas, alteração do estado de 

coisas, impedir ou dificultar a produção de provas, destruir elemento 

probatório, etc.Já o encarceramento preventivo embasado na 

necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal deve demonstrar o 

risco concreto de a pena criminal deixar de ser executada, caso o agente 

responda à ação penal solto. Ou seja, deve fundamentar-se no risco de 

fuga do indivíduo, circunstância que não pode ser presumida, antes, deve 

ser extraída de elementos concretos que conduzem a tal 

conclusão.Acerca da necessidade da análise criteriosa que deve ser feita 

na decretação da custódia cautelar, confira-se a lição de Renato Marcão 

ao citar o eminente Ministro Celso de Mello [MARCÃO, Renato. Prisões 

cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas. 2 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012]:“Há que se ter em mente, sempre, a seguinte 

advertência do Min. Celso de Mello a respeito da necessidade de apuração 

criteriosa dos requisitos autorizadores: ‘A mera suposição, fundada em 

simples conjecturas, não pode autorizar a decretação da prisão cautelar 

de qualquer pessoa. A decisão que ordena a privação cautelar da 

liberdade não se legitima quando desacompanhada de fatos concretos 

que lhe justifiquem a necessidade, não podendo apoiar-se, por isso 

mesmo, na avaliação puramente subjetiva do magistrado de que a pessoa 

investigada ou processada, se em liberdade, poderá delinquir, ou interferir 

na instrução probatória, ou evadir-se do distrito da culpa, ou, então, 

prevalecer-se de sua particular condição social, funcional ou 

econômico-financeira. Presunções arbitrárias, construídas a partir de 

juízos meramente conjecturais, porque formuladas à margem do sistema 

jurídico, não podem prevalecer sobre o princípio da liberdade, cuja 

precedência constitucional lhe confere posição eminente no domínio do 

processo penal”.No caso em exame, é certo que há elementos idôneos ao 

convencimento da existência da materialidade e dos inícios suficientes de 

autoria, consoante o boletim de ocorrência, bem como as declarações 

colhidas em sede policial. Desse modo, tem-se por verificado o 

pressuposto do fumus commissi delicti.Nada obstante, não vislumbro na 

espécie a incidência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva 

(periculum libertatis). Com efeito, no caso em exame, em que pese à 

reprovabilidade dos fatos aludidos nas declarações colhidas em sede 

policial, tenho que o encarceramento preventivo do autuado se revela 

desproporcional.Isso porque o fato de o acusado, citado por edital, não ter 

comparecido aos autos, por si só, não configura hipótese autorizadora da 

custódia cautelar, não se enquadrando nos requisitos a que alude o artigo 

312 do Código de Processo Penal.A Suprema Corte já firmou entendimento 

nesse sentido:PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO 

PREVENTIVA APÓS CITAÇÃO POR EDITAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTOS PARA A DECRETAÇÃO. FALTA DE MOTIVAÇÃO 

CONCRETA E ATUAL. CHAMAMENTO À LIDE. VÍCIO INDEMONSTRADO. 

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM CONCEDIDA EM 

PARTE.I - Para a decretação da prisão preventiva, não basta a mera 

citação por edital do acusado, exigindo-se sejam os pressupostos 

autorizadores do art. 312 do CPP devidamente evidenciados.II - 

Impossibilidade de examinar-se eventual vício da citação editalícia, na via 

eleita, sem a produção de prova pré-constituída exauriente.III - Ordem 

parcialmente concedida, apenas para cassar o decreto de prisão 

preventiva. Processo HC 89895/MG; Primeira Turma; Publicado no DJ 

13-04/2007 e julgado em 20/03/2007. Relator Ricardo Lewandowski.Na 

mesma linha, é a jurisprudência do e. STJ:HABEAS CORPUS 

SUBSTITUTIVO. FALTA DE CABIMENTO. RÉU CITADO POR EDITAL. ART. 

366 DO CPP. PRESUNÇÃO DE EVASÃO. PRISÃO PREVENTIVA 

DECRETADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.1. A atual 

jurisprudência não tem admitido à impetração de habeas corpus como 

substitutivo do meio processual adequado.2. A decisão que decreta a 

prisão preventiva, na hipótese de aplicação do art. 366 do Código de 

Processo Penal, quando o réu se mostra revel, há de ser justificada em 

situação concreta que indique a real necessidade da segregação 

cautelar.3. Não se pode confundir evasão com não localização. No 

primeiro caso, o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco 

para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário 

do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle. No 

caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao 

réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é 

temerário presumir a fuga (HC n. 147.455/DF, Ministra Maria Thereza de 

Assis Moura, Sexta Turma, DJe 8/6/2011).4. Na espécie, a prisão 

preventiva do paciente foi decretada e mantida somente em razão da 

revelia, sem indicativos concretos de fuga, o que configura nítido 

constrangimento ilegal.5. Habeas corpus não conhecido. Ordem expedida 

de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada, sob o compromisso 

de comparecimento do paciente a todos os atos do processo a que foi 

chamado, sob pena de renovação da prisão.(HC 84.478/RJ, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 23/09/2013).Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de prisão preventiva pugnado pelo Ministério Público em 

desfavor de JEFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA.III – DA PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVAS.de acordo com o Código de Processo Penal, é 

possível que o juiz determine a produção antecipada de provas 

consideradas urgentes na hipótese de o acusado ser citado por edital e 

não comparecer nem constituir advogado, quando então o processo ficará 

suspenso. Entende-se que diante da suspensão do processo, as provas 

podem perder, com o passar do tempo, sua potencial utilidade à 

descoberta da verdade real (verdade processual), que rege o processo 
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penal. Portanto, esta foi a regra inserta pelo artigo 366, que assim 

dispõe:Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem 

constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.Sobre o tema, foi editada a 

súmula 455 do STJ, segundo o qual o simples argumento de que as 

testemunhas poderiam esquecer detalhes com o passar do tempo não 

permitiria, por si só, a produção antecipada da prova, havendo a 

necessidade de fundamentação concreta da decisão de antecipação. 

Todavia, em que pese a súmula acima citada, o STJ, no julgamento do HC 

n° 64.086, a Corte flexibilizou o rigor do enunciado, para admitir da 

antecipação de prova quando se tratar de testemunha policial, vez que "o 

atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente da segurança 

pública a inúmeras situações conflituosas com o ordenamento jurídico, 

sendo certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em 

sua memória, seja pela frequência com que ocorrem, ou pela própria 

similitude dos fatos, sem que isso configure violação à garantia da ampla 

defesa do acusado". Confira-se:RECURSO EM HABEAS CORPUS. 

HOMICÍDIO TENTADO. RÉU FORAGIDO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. ART. 366 DO CPP. SÚMULA 455 DO 

STJ. TEMPERAMENTO. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. TEMPO E 

MEMÓRIA. JURISDIÇÃO PENAL E VERDADE. AFETAÇÃO DA MATÉRIA À 

TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.1. Desconhecido o 

paradeiro do acusado após a sua citação por edital, pode o Juiz, 

fundamentadamente, determinar a produção antecipada das provas 

consideradas urgentes, visando a justamente resguardar a efetividade da 

prestação jurisdicional, comprometida com a busca da verdade, diante da 

possibilidade de perecimento da prova em razão do decurso do tempo.2. 

Se, por um lado, a jurisdição penal tem o dever de evitar que o acusado 

seja processado e julgado à revelia, não pode, a seu turno, ter seus 

resultados comprometidos pelo tardio depoimento de pessoas que, pela 

natureza de seu ofício, testemunham diariamente a prática de crimes, cujo 

registro mnemônico se perde com a sucessão de fatos similares e o 

decurso do tempo. O processo penal permite ao Estado exercitar seu jus 

puniendi de modo civilizado e eficaz, devendo as regras pertinentes ser 

lidas e interpretadas sob dúplice vertente - proteção do acusado e 

proteção da sociedade - sob pena de desequilibrarem-se os legítimos 

interesses e direitos envolvidos na persecução penal. É dizer, repudia-se 

tanto a excessiva intervenção estatal na esfera de liberdade individual 

(proibição de excesso), quanto a deficiente proteção estatal de que são 

titulares todos os integrantes do corpo social (proibição de proteção penal 

deficiente).3. A Lei n. 9.271/1996 - cujo objetivo maior foi o de corrigir a 

distorção, até então existente em nosso sistema punitivo, de permitir o 

julgamento à revelia de pessoas não localizadas para serem pessoalmente 

citadas sobre a existência do processo penal - buscou, todavia, evitar que 

a nova sistemática introduzida em nosso ordenamento engendrasse a total 

ineficácia do futuro provimento jurisdicional. Para tanto, previu três 

alternativas a acompanhar a norma principal (suspensão do processo, 

objeto do art. 366 do CPP), a saber: a) a suspensão do prazo 

prescricional; b) a produção de provas urgentes e c) a decretação da 

prisão preventiva do réu. A oportuna produção da prova urgente 

decorreu, portanto, do propósito legislativo de não tornar inútil a atividade 

jurisdicional a ser desenvolvida após o eventual comparecimento do réu 

não localizado, sob a perspectiva, de difícil refutação, de que a 

imprevisível duração da suspensão do processo prejudique o encontro da 

verdade, em face da dificuldade de se reunirem provas idôneas a lastrear 

a narrativa constante da peça acusatória, ou mesmo a versão que venha 

a ser apresentada pelo réu.4. Estudos recentes de Psicologia demonstram 

a ocorrência frequente do fenômeno psíquico denominado "falsa 

memória", em razão do qual a pessoa verdadeiramente acredita que viveu 

determinado fato, frequentemente distorcido, porém, por interpretações 

subjetivas, convergência de outras memórias e por sugestões externas, 

de sorte a interferirem no processo de resgate dos fatos 

testemunhados.5. Assim, desde que explicitadas as razões concretas da 

iniciativa judicial, é justificável a antecipação da colheita da prova 

testemunhal com arrimo no art. 366 do Código de Processo Penal, de 

maneira a não se perderem detalhes relevantes ao deslinde da causa e a 

não comprometer um dos objetivos da persecução penal, qual seja, a 

busca da verdade, atividade que, conquanto não tenha a pretensão de 

alcançar a plenitude da compreensão sobre o que ocorreu no passado, 

deve ser voltada, teleologicamente, à reconstrução dos fatos em caráter 

aproximativo.6. Este Superior Tribunal firmou o entendimento segundo o 

qual o simples argumento de que as testemunhas poderiam esquecer 

detalhes dos fatos com o decurso do tempo não autoriza a produção 

antecipada de provas, sendo indispensável fundamentá-la concretamente, 

sob pena de ofensa à garantia do devido processo legal. É que, muito 

embora tal esquecimento seja passível de concretização, não poderia ser 

utilizado como mera conjectura, desvinculado de elementos objetivamente 

deduzidos. Razão de ser da Súmula 455, do STJ e necessidade de seu 

temperamento na hipótese retratada nos autos.7. A fundamentação da 

decisão que determina a produção antecipada de provas pode limitar-se a 

destacar a probabilidade de que, não havendo outros meios de prova 

disponíveis, as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, 

marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam 

semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a possível 

urgência.8. No caso sob análise, o Juízo singular, ao antecipar a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação, salientou que, por ser a 

testemunha policial, sua oitiva deve realizar-se com urgência, pois "... o 

atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente da segurança 

pública a inúmeras situações conflituosas com o ordenamento jurídico, 

sendo certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em 

sua memória, seja pela frequência com que ocorrem, ou pela própria 

similitude dos fatos, sem que isso configure violação à garantia da ampla 

defesa do acusado...".9. A realização antecipada de provas não traz 

prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na 

presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado 

eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam 

produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a 

repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente.10. 

Recurso em Habeas Corpus, afetado à Terceira Seção, desprovido.(RHC 

64.086/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 

09/12/2016)Assim, DEFIRO a produção antecipada de prova quanto aos 

policiais arrolados nos autos, Ildes Benedito Nunes, Edilson Mauro Ferreira 

e Lazaro Rosa Santos.DESIGNO audiência de instrução para inquirição 

das testemunhas para a data de 02 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 14H30MIN, 

uma vez que se trata do mesmo caso.INTIMEM-SE as testemunhas acima 

citadas, para comparecimento a solenidade. Se necessário, EXPEÇA-SE 

carta precatória para a sua inquirição.No mais, uma vez que o acusado, 

citado por edital, não manifestou nos autos nem constituiu advogado, 

NOMEIO a Defensoria Pública para realizar a defesa do acusado na 

solenidade supramencionada.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.Vera-MT, 17 de maio de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULA DE SÁ PEREIRA, 

digitei.

Vera, 28 de maio de 2018

Lubna Patricia Lopes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ADELINO DA SILVA
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MIGUEL ADELINO DA SILVA, Cpf: 

02442916320, Rg: 5894.408, Filiação: Maria das Graças Lima da Silva e 

Adelino Augusto da Silva, data de nascimento: 08/05/1986, brasileiro(a), 

natural de São Miguel do Tapuio-PI, Telefone 66-9069-3842. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do requerido para comparecer à AUDIÊNCIA 

Instrutória que se realizará no dia 02/08/2018, às 15hs:00min, no Edifício 

do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Autos nº: 1020-09.2015.811.0102Código n°: 

106943Vistos, etc.Considerando que o réu, citado por edital, não se 

manifestou no processo e nem constituiu advogado (ref.43), faz-se 
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necessária a suspensão do processo, in verbis artigo 366 do CPP.O 

processo ficará suspenso até a localização do acusado, suspendendo-se 

também o prazo para oferecimento da resposta descrita no artigo 396-A 

do CPP.Consoante entendimento jurisprudencial, o prazo de suspensão, 

na hipótese da Lei nº 9.271/96, que alterou o artigo 366 e seguintes, do 

Código de Processo Penal, deve ser observado dentre aqueles 

estipulados no art. 109 do Código Penal (O período máximo de suspensão 

da fluência do prazo da prescrição, na hipótese do art. 366 do CPP, 

corresponde ao que está fixado no art. 109 do CP, observada a pena 

máxima cominada para a infração penal”. (RT 754/75).No que concerne ao 

pedido de produção antecipada de provas, de acordo com o Código de 

Processo Penal, é possível que o juiz determine a produção antecipada de 

provas consideradas urgentes na hipótese de o acusado ser citado por 

edital e não comparecer nem constituir advogado, quando então o 

processo ficará suspenso. Entende-se que diante da suspensão do 

processo, as provas podem perder, com o passar do tempo, sua potencial 

utilidade à descoberta da verdade real (verdade processual), que rege o 

processo penal. Portanto, esta foi a regra inserta pelo artigo 366, que 

assim dispõe:Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 

nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do 

prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.Sobre o tema, foi editada a 

súmula 455 do STJ, segundo o qual o simples argumento de que as 

testemunhas poderiam esquecer detalhes com o passar do tempo não 

permitiria, por si só, a produção antecipada da prova, havendo a 

necessidade de fundamentação concreta da decisão de antecipação. 

Todavia, em que pese a súmula acima citada, o STJ, no julgamento do HC 

n° 64.086, a Corte flexibilizou o rigor do enunciado, para admitir da 

antecipação de prova quando se tratar de testemunha policial, vez que "o 

atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente da segurança 

pública a inúmeras situações conflituosas com o ordenamento jurídico, 

sendo certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em 

sua memória, seja pela frequência com que ocorrem, ou pela própria 

similitude dos fatos, sem que isso configure violação à garantia da ampla 

defesa do acusado". Confira-se:RECURSO EM HABEAS CORPUS. 

HOMICÍDIO TENTADO. RÉU FORAGIDO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. ART. 366 DO CPP. SÚMULA 455 DO 

STJ. TEMPERAMENTO. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. TEMPO E 

MEMÓRIA. JURISDIÇÃO PENAL E VERDADE. AFETAÇÃO DA MATÉRIA À 

TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.1. Desconhecido o 

paradeiro do acusado após a sua citação por edital, pode o Juiz, 

fundamentadamente, determinar a produção antecipada das provas 

consideradas urgentes, visando a justamente resguardar a efetividade da 

prestação jurisdicional, comprometida com a busca da verdade, diante da 

possibilidade de perecimento da prova em razão do decurso do tempo.2. 

Se, por um lado, a jurisdição penal tem o dever de evitar que o acusado 

seja processado e julgado à revelia, não pode, a seu turno, ter seus 

resultados comprometidos pelo tardio depoimento de pessoas que, pela 

natureza de seu ofício, testemunham diariamente a prática de crimes, cujo 

registro mnemônico se perde com a sucessão de fatos similares e o 

decurso do tempo. O processo penal permite ao Estado exercitar seu jus 

puniendi de modo civilizado e eficaz, devendo as regras pertinentes ser 

lidas e interpretadas sob dúplice vertente - proteção do acusado e 

proteção da sociedade - sob pena de desequilibrarem-se os legítimos 

interesses e direitos envolvidos na persecução penal. É dizer, repudia-se 

tanto a excessiva intervenção estatal na esfera de liberdade individual 

(proibição de excesso), quanto a deficiente proteção estatal de que são 

titulares todos os integrantes do corpo social (proibição de proteção penal 

deficiente).3. A Lei n. 9.271/1996 - cujo objetivo maior foi o de corrigir a 

distorção, até então existente em nosso sistema punitivo, de permitir o 

julgamento à revelia de pessoas não localizadas para serem pessoalmente 

citadas sobre a existência do processo penal - buscou, todavia, evitar que 

a nova sistemática introduzida em nosso ordenamento engendrasse a total 

ineficácia do futuro provimento jurisdicional. Para tanto, previu três 

alternativas a acompanhar a norma principal (suspensão do processo, 

objeto do art. 366 do CPP), a saber: a) a suspensão do prazo 

prescricional; b) a produção de provas urgentes e c) a decretação da 

prisão preventiva do réu. A oportuna produção da prova urgente 

decorreu, portanto, do propósito legislativo de não tornar inútil a atividade 

jurisdicional a ser desenvolvida após o eventual comparecimento do réu 

não localizado, sob a perspectiva, de difícil refutação, de que a 

imprevisível duração da suspensão do processo prejudique o encontro da 

verdade, em face da dificuldade de se reunirem provas idôneas a lastrear 

a narrativa constante da peça acusatória, ou mesmo a versão que venha 

a ser apresentada pelo réu.4. Estudos recentes de Psicologia demonstram 

a ocorrência frequente do fenômeno psíquico denominado "falsa 

memória", em razão do qual a pessoa verdadeiramente acredita que viveu 

determinado fato, frequentemente distorcido, porém, por interpretações 

subjetivas, convergência de outras memórias e por sugestões externas, 

de sorte a interferirem no processo de resgate dos fatos 

testemunhados.5. Assim, desde que explicitadas as razões concretas da 

iniciativa judicial, é justificável a antecipação da colheita da prova 

testemunhal com arrimo no art. 366 do Código de Processo Penal, de 

maneira a não se perderem detalhes relevantes ao deslinde da causa e a 

não comprometer um dos objetivos da persecução penal, qual seja, a 

busca da verdade, atividade que, conquanto não tenha a pretensão de 

alcançar a plenitude da compreensão sobre o que ocorreu no passado, 

deve ser voltada, teleologicamente, à reconstrução dos fatos em caráter 

aproximativo.6. Este Superior Tribunal firmou o entendimento segundo o 

qual o simples argumento de que as testemunhas poderiam esquecer 

detalhes dos fatos com o decurso do tempo não autoriza a produção 

antecipada de provas, sendo indispensável fundamentá-la concretamente, 

sob pena de ofensa à garantia do devido processo legal. É que, muito 

embora tal esquecimento seja passível de concretização, não poderia ser 

utilizado como mera conjectura, desvinculado de elementos objetivamente 

deduzidos. Razão de ser da Súmula 455, do STJ e necessidade de seu 

temperamento na hipótese retratada nos autos.7. A fundamentação da 

decisão que determina a produção antecipada de provas pode limitar-se a 

destacar a probabilidade de que, não havendo outros meios de prova 

disponíveis, as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, 

marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam 

semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a possível 

urgência.8. No caso sob análise, o Juízo singular, ao antecipar a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação, salientou que, por ser a 

testemunha policial, sua oitiva deve realizar-se com urgência, pois "... o 

atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente da segurança 

pública a inúmeras situações conflituosas com o ordenamento jurídico, 

sendo certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em 

sua memória, seja pela frequência com que ocorrem, ou pela própria 

similitude dos fatos, sem que isso configure violação à garantia da ampla 

defesa do acusado...".9. A realização antecipada de provas não traz 

prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na 

presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado 

eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam 

produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a 

repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente.10. 

Recurso em Habeas Corpus, afetado à Terceira Seção, desprovido.(RHC 

64.086/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 

09/12/2016)Assim, DEFIRO a produção antecipada de prova quanto aos 

policiais arrolados nos autos, Edmerson Ricardo da Cruz Santos e Altemir 

Ferreira Bastos.DESIGNO audiência de instrução para inquirição das 

testemunhas para a data de 02 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 15H00MIN, uma 

vez que se trata do mesmo caso.INTIMEM-SE as testemunhas acima 

citadas, para comparecimento a solenidade. Se necessário, EXPEÇA-SE 

carta precatória para a sua inquirição.No mais, uma vez que o acusado, 

citado por edital, não manifestou nos autos nem constituiu advogado, 

NOMEIO a Defensoria Pública para realizar a defesa do acusado na 

solenidade supramencioanda.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.Vera-MT, 17 de maio de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULA DE SÁ PEREIRA, 

digitei.

Vera, 28 de maio de 2018

Lubna Patricia Lopes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118549 Nr: 2251-03.2017.811.0102

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON WUTZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON CAETANO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, INDEFIRO a concessão do benefício de justiça gratuita a parte 

autora.DETERMINO ao autor que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera/MT, 25 de 

maio de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116874 Nr: 1569-48.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. JANANI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ROBERTO DIAS 

CASAGRANDE - OAB:55427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 744-17.2011.811.0102

Código n. 71641

Vistos, etc.

Trata-se de ação de cobrança, c/c danos morais, proposta por F. 

JANNANI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, em face do MUNICÍPIO DE 

VERA/MT.

À ref. 15, foi determinada a intimação do autor para emendar a inicial 

apresentando o montante pretendido à título de danos morais, nos termos 

do art. 292, VI, CPC/15.

À ref. 19, o autor informou desistir do pedido de danos morais, uma vez 

que não mensurados, prosseguindo-se o feito somente quanto a 

cobrança.

DECIDO.

Inicialmente, diante do pedido expresso da parte, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA do pedido de danos morais, e por consequência, julgo 

extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil/2015.

De outro lado, no que tange a ação de cobrança, RECEBO a inicial em 

todos os seus termos.

 INTIME-SE a parte autora, que deverá informar no prazo de 05 (cinco) 

dias, se tem interesse na realização da audiência de conciliação.

 Manifestado o desinteresse, CITE-SE a parte requerida para, querendo, 

contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil) observando o 

artigo 183 do CPC.

Caso a autora permaneça inerte no quinquídio acima ou informe ter 

interesse na audiência, DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme 

pauta do conciliador da Comarca de Vera/MT.

INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente 

ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC).

Na hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou 

verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida 

contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC).

 Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o 

termo inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação.

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Por fim, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71752 Nr: 855-98.2011.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCI MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEMERSON ROGERIO ALVES DE 

MORAES - OAB:OAB/MT 15486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 

487, inciso I, do novo Código de Processo Civil, para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS a implementar, em favor do autor, o 

benefício de prestação continuada (art. 20, caput, Lei nº 8.742/93), com 

data do início do benefício (DIB) em 21/09/2011 – data do ajuizamento da 

ação – RE 631.240/MG). Sobre o valor retroativo deverão incidir: a) 

correção monetária pelo INPC (art. 41-A, Lei nº 8.213/91); e b) juros de 

mora, desde o vencimento de cada parcela devida, aplicando-se o índice 

previsto para a caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97).Sem 

custas a ressarcir, pois o autor é beneficiário da justiça gratuita.CONDENO 

a autarquia ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir 

sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos 

termos do art. 85, § 3º, I, do CPC/2015 e da Súmula nº 111 do 

STJ.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o 

valor da condenação não supera 1000 (mil) salários mínimos.Interposto 

recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos artigos 994 a 1.014 do 

Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada para contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. 

Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. Após o trânsito em 

julgado, DÊ-SE vista à parte autora para promover o de direito no prazo de 

10 (dez) dias. Sem manifestação, AO ARQUIVO, sem prejuízo de 

desarquivamento a pedido da parte.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Vera-MT, 24 de maio de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 122554 Nr: 1115-34.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER ROSAS FILIZZOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGUARDO WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR BARBOSA DOS 

SANTOS - OAB:11.688 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 118397 Nr: 2196-52.2017.811.0102

 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): FERNANDO BILIBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 118397 Nr: 2196-52.2017.811.0102

 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): FERNANDO BILIBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 119270 Nr: 2557-69.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BILIBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 116629 Nr: 1459-49.2017.811.0102

 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 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. DA SILVA BARBOSA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de BUSCA E 

APREENSÃO E CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme 

provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 39899 Nr: 1326-27.2005.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALOISIO JOSÉ SCHUSTER, PAULINA SCHUSTER, JAIME 

GILBERTO BOHRZ, ELVIRA BOHRZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIPIO TERRA -ESPÓLIO, ANTÔNIO 

FRANCISCO MORELLI TERRA, YVONE MORELLI TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX PROVENZI - OAB:9984/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESLAU STOBIENIA 

CHROSTOWSKI - OAB:MT-3317-B, JOSÉ MAURO BIANCHINI 

FERNANDES - OAB:3225/OAB/MT, JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:6557/O

 Intimar o Advogado dos requerentes: JAIME GILBERTO BOHRZ, ELVINA 

ELVIRA BORZ,ALOISIO JOSÉ SCHUSTER, PAULINA SCHUSTER, da 

penhora on-line realizada nos autos às fls. 1032/1037, para querendo no 

prazo legal se manisfestar nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 109975 Nr: 514-96.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DARCY BEVILACQUA, MICHEL FERNANDO 

BEVILACQUA SELLA, JAIME ROMANI, WALDIR LUIZ KREMER, KARINA 

BEVILACQUA, ANTONIO BORDINI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR LUIZ GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA LENZI - 

OAB:13.287, Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:MT 17.596, Jiancarlo Leobet - OAB:10718, RUI HEEMANN JUNIOR 

- OAB:MT/15.326

 Processo nº 335-58.2017.811.0093

Código nº 78783

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM 

REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM 

TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por ADRIANO DARCY BEVILACQUA e 

outros em face MOACIR LUIZ GIACOMELLI, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Petição juntada em data de 29/05/2018, o qual as partes formularam 

acordo, e requerem a sua homologação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e Decido.

Considerando a petição inclusa, verifico que as partes compuseram 

amigavelmente o litígio e, em pleno exercício da autonomia da vontade, 

pactuaram sobre o objeto da lide.

Posto isso, não resta a este Juízo, alternativa, se não a homologação do 

referido acordo.

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDADO ENTRE AS 

PARTES, para que surta os jurídicos e legais efeitos.

Homologo ainda, a desistência do prazo recursal.

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme pactuado.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

De Feliz Natal para Vera, 29 de Maio de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 112147 Nr: 1285-74.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIANA ALVES NICOLAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON MATTIAS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B, ROBERTO CARLOS DAMBROS - OAB:13154

 Intimar os (as) Advogados(as) das partes, da designação da Audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 03 de AGOSTO de 2018, às 

14h00min, neste Juízo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70558 Nr: 812-98.2010.811.0102

 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 JUCHEM, OLIVIA FREY JUCHEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE BESOLD - 

OAB:MT/17545-O

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo legal 

manifestar-se acerca do ofício n.º 079/2018 de fl. 115 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 63185 Nr: 187-40.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTER DA SILVA MANSO 

GOMES - OAB:15101/O, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3610 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do Exequente para que promova a citação dos 

requeridos, sob pena de extinção do processo quanto aos réus, conforme 

despacho de fls. 232/233.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 100882 Nr: 126-04.2013.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA MOTOS LTDA - ME, MARLENE 

TEREZINHA MORESCO

 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:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo legal manifestar 

nos autos em relação a Carta Precatória juntada às fls 144/158.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 65404 Nr: 960-51.2006.811.0102

 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): GSZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA EPP

 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:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para manifestação no prazo 

legal, acerca da certidão do oficial de Justiça de fl. 177 dos autos, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 100558 Nr: 757-79.2012.811.0102

 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: DEUSVAL MARTINS GARCIA, CÉLIA RODRIGUES 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para querendo no prazo legal 

impugnar a contestação juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 102998 Nr: 860-18.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉSIO MATTEI DORIGON, ESPOLIO DE ROSALINA 

PEDROSO DORIGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIEL MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3546-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Fransciscato 

Sanches - OAB:2.321-b, DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - 

OAB:7367/MT, PLINIO FRANCISCO BERGAMASHI JUNIOR - OAB:8384 B

 Intimar o(a) Advogado(a) da parte Autora para manifestar-se no prazo 

legal, acerca da decisão de fl. 321 e vº, bem como da certidão de fl. 327.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70670 Nr: 923-82.2010.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAIR DE JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT, PATRICIA MARTENS - OAB:18404/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo legal informar nos 

autos se houve o pagamento do precatório de fl. 156.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 39899 Nr: 1326-27.2005.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJS, PS, JGB, EB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AT-, AFMT, YMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX PROVENZI - OAB:9984/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESLAU STOBIENIA 

CHROSTOWSKI - OAB:MT-3317-B, JOSÉ MAURO BIANCHINI 

FERNANDES - OAB:3225/OAB/MT, JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:6557/O

 Autos n. 1326-27.2005.811.0102

Código n. 39899

Vistos etc.

 I - DEFIRO o pedido à fl. 1.029 para que seja realizada penhora online em 

nome dos autores, nos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil.

II - EFETIVE-SE o bloqueio de contas dos executados através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o valor atualizado da dívida, 

conforme cálculo à fl. 1.030-v. JUNTE-SE aos autos cópia da operação. 

Efetivado o bloqueio com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja 

transferida para a Conta única, na forma do artigo 515 §1° da CNGC.

III – Se a penhora online for realizada integralmente com sucesso, 

INTIME-SE a parte Executada, pessoalmente, para que se manifeste em 05 

(cinco) dias, na forma do artigo 854, § 2º e 3º, do CPC/2015.

IV – Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte exequente 

para que indique bens passíveis de penhora em nome dos devedores, no 

prazo de 20 (vinte) dias. . Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a 

SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos 

autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das 

Atividades Forenses, observando-se o artigo 1.181 da CGNC.

V- EXPEÇA-SE certidão para fins de protesto, na forma do artigo 517 do 

CPC.

VI - CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 18 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva
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Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105999 Nr: 712-70.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS LUCION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON VIRGILIO 

MEDEIROS - OAB:4783-B/MT

 Autos n. 712-70.2015.811.0102

 Código n. 105999

Vistos, etc.

Relatório dispensado, ex vi do artigo 81, § 3° da Lei 9.099/95.

DECIDO

Os documentos às fls. 182/183 comprovam o cumprimento integral da 

transação penal imposta ao suposto autor do fato Clóvis Lucion.

Instado a manifestar, o Ministério Público o fez à fl. 185 pugnando pela 

extinção da punibilidade, diante do cumprimento da transação penal.

Diante do exposto, ante o cumprimento da transação penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de CLÓVIS LUCION, no que concerne a 

fattispecie constante destes autos, de acordo com o artigo 84, parágrafo 

único, da Lei 9099/95.

Publique-se. Por se tratar de sentença de extinção da punibilidade, 

dispensa-se a intimação pessoal do denunciado. Assim, Intime-se por DJE.

Nos termos do artigo 974 da CNGC, COMUNIQUE-SE a presente decisão 

aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações nos autos.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Vera/MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65981 Nr: 1545-06.2006.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISANI LUIZA KONERAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA MARCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT, JOSE ANTONIO 

SEGURA FURLAN - OAB:3193-A/MT

 Processo nº 2006/427

Código nº 65981

Vistos etc.

A parte exequente manifestou nos autos, pugnando pela penhora no rosto 

dos autos da ação de n° 392-20.2015.811.0102 e código n°105134.

 Ocorre que, verifico que razão assiste a requerida, uma vez que a ação 

retro mencionada foi julgada extinta, diante do acordo realizado entre as 

partes, não havendo mais crédito a receber, tendo o processo sido 

arquivado.

Assim, DETERMINO a intimação da parte exequente para que, em 10 (dez) 

dias, dê andamento ao feito, sob pena de extinção (artigo 53, §4° da Lei 

9.099/95).

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107251 Nr: 1126-68.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B, Janone da Silva Pereira - OAB:7055-B

 Autos nº: 1126-68.2015.811.0102

Código nº: 107251

Vistos etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso contra Neuza Giacomelli, dando-o como incurso nas penas do 

artigo 50 da Lei n° 9.605/98.

O Ministério Público manifestou nos autos (fl. 135) pugnando pelo 

reconhecimento da prescrição.

Em igual sentido manifestou-se a ré às fls. 139/140.

É o relatório. Decido.

O caso é de extinção do processo pela ocorrência de prescrição da 

pretensão punitiva estatal, pois vejamos.

Ao crime previsto no art. 50 da Lei n° 9.605/98 é cominada a pena máxima 

de 01 (um) ano de reclusão. Considerando esse “quantum”, a prescrição, 

nos moldes estabelecidos pelo art. 109, V, do Código Penal, ocorre em 04 

(quatro) anos.

 In casu, verifica-se que os fatos ocorreram em 22/04/2014 (fl.11), 

havendo o decurso de prazo superior a 04 (quatro) anos desde então, 

sem que incidisse qualquer outra causa interruptiva do lapso prescricional. 

Assim, afigura-se extinta a pretensão punitiva estatal, na forma do artigo 

107, IV, do Código Penal.

Diante do exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de NEUZA 

GIACOMELLI, em relação ao crime previsto no art. 50 da Lei 9.605/98, com 

fundamento no art. 107, IV c/c artigo 109, V, ambos do Código Penal.

Por se tratar de sentença de extinção da punibilidade, dispensa-se a 

intimação pessoal do denunciado, intimando-se via DJE. DÊ-SE vista dos 

autos a Defensoria Pública, para ciência da sentença quanto ao acusado.

Nos termos do artigo 974 da CNGC, COMUNIQUE-SE a presente decisão 

aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações nos autos.

SOLICITE-SE a devolução de eventual carta precatória expedida nos 

autos, INDEPENDENTEMENTE de cumprimento.

Publique-se. Registre-se.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

necessárias.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108830 Nr: 154-64.2016.811.0102

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR BAREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14810

 Autos nº: 154-64.2016.811.0102

Código nº: 108830

Vistos etc.

Relatório dispensado, ex vi do artigo 81, § 3° da Lei 9.099/95.

DECIDO

Às fls. 352, o Ministério Público apresentou termo de acordo extrajudicial, 

onde o indiciado aceita a proposta de transação penal ofertada pelo 

Parquet no que se refere a estes autos, consistente na doação de R$ 

100,00 reais, a ser recolhido e direcionado nos termos do Provimento nº 

05/2015-CGJ. Na oportunidade ainda acordaram quando ao objeto da 

Ação Civil Pública de código 108830.

Os documentos às fl. 354/383v comprovam o cumprimento integral da 

transação penal imposta.

De proêmio, HOMOLOGO por sentença, com fulcro no artigo 76 da Lei 

9.099/95, a transação penal realizada (fl. 352), para que produza seus 

efeitos jurídicos.

Ex Positis, ante o cumprimento da transação penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de MOACIR BAREA, no que concerne a fattispecie 

constante destes autos, de acordo com o artigo 84, parágrafo único, da 
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Lei 9099/95.

COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor (item 5.13.1, VI, da CNGC), aos 

Institutos de Identificação Nacional e Estadual para fins do artigo 76 §§ 4° 

e 6° da Lei 9.099/95 (item 5.13.2 da CNGC), à Delegacia de Polícia local 

(item 5.15.9, d, da CNGC) e ao INFOSEG (item 7.16.1, III, da CNGC).

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera-MT, 25 de maio de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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                  ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

   COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 
 
 

PORTARIA Nº 032/2018/DF   
 

O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato 
Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc... 

  
CONSIDERANDO o Provimento nº 10/2016/CM que estabelece o plantão regional do 
primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário; 

 
CONSIDERANDO que a Portaria nº 678/2017-PRES suspende o expediente forense no 
âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso no dia 01/06/18; 

 
CONSIDERANDO que os Magistrados Flávio Maldonado de Barros e Francisco Ney Gaíva, 
estarão em usufruto de compensatória no período de 11 a 15/06/18 e dia 29/06/18, 
respectivamente; 

 
CONSIDERANDO que a Portaria nº 629/18-PRES declara ponto facultativo no âmbito da 
Justiça Estadual de Mato Grossi dia 22/06/18, bem como estabelece horário de expediente das 
08h às 12H, no dia 27/06/18; 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1° - Estabelecer a escala de plantão dos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça 
para o mês de Junho, a saber: 

 
I - JUÍZES E GESTORES DA COMARCA  
 

DATA 
 

JUIZ SERVIDOR 

04/06 (19h) 
a 
08/06 (12h) 

Dr. Anderson Gomes Junqueira 
(3ª Vara Cível) 

 

Sandro Debus 

11/06 (19h) 
a 
15/06 (12h) 

Dr. Marcos Terencio A. Pires 
(5ª Vara Cível) 

 
Saulo Lessa 

18/06 (19h) 
a 
21/06 (12h) 

Dr. Angelo Judai Junior 
(Juizado Especial) 

 
Robson Carlos Pereira 

25/06 (19h) 
a 
29/06 (12h) 

Dra. Anna Paula Gomes de Freitas 
(2ª Vara Criminal) 

 
Elenice de Lima 

 
 
 

         II - JUÍZES E GESTORES DO POLO 
DATA 

 
JUIZ SERVIDOR 

30/05 (19h) 
a 
04/06 (12h) 

Dr. Pedro Davi Benetti 
(1ª Vara Campo Novo do Parecis) 

 
Jocelene Ormond 

08/06 (19h) Dr. Cláudia Anffe Nunes da Cunha  

Telefone do Plantão (65) 9 9237.3629 
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a 
11/06 (12h) 

(2ª Vara Campo Novo do Parecis) Luciana Palácio Pilatti 

15/06 (19h) 
a 
18/06 (12h) 

Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues 
(2ª Vara Cível Tangará da Serra) 

 
Luzilene Araujo Pimentel 

21/06 (19h) 
a 
25/06 (12h) 

Dr. Anderson Gomes Junqueira 
(3ª Vara Cível Tangará da Serra) 

 
Marcia Adriana Padilha 

29/06 (19h) 
a 
02/07 (12h) 

Dr. Marcos Terencio A. Pires 
(5ª Vara Cível) 

 
Mariana Girotto Berteges 

 
V - OFICIAIS DE JUSTIÇA   

 
DIA OFICIAL DE JUSTIÇA TELEFONE 

01 a 03 Allana Karen Kawano 9 9692 3172 

04 Arash Kaffashi 9 9923 3828 

05 Ana Carolina Moggi 9 9922 4292 

06 Manoel Reis C. Ribeiro 9 9987 1373 

07  Maurildes Silva Carvalho 9 9947 4067 

08 a 10 Renata Garcia da Costa 9 9936 3315 

11 Maria Célia de Sousa 9 9985 6009 

12 José da Cruz Costa 9 8402 7127 

13 Aloisio Francisco Jacoby 9 9987 1066 

14 Gisliane Pereira Alexandre 9 9985 9280 

15 a 17 Osmar Deluca (66) 9 9631 4235 

18  Antonio Augusto Ribeiro 9 9643 5340 

19 Wilson César Rosa 9 9613 5782 

20 Maurício Greco Sorroche 9 9959 9260 

21 Diogo Luiz Mazzutti 9 9989 4578 

22 a 24 Marcos Antonio Detoffol 9 9987 2331 
25 Lubia Nunes da Costa 9 9987 3282 

26 Edson Osmar Alviano Costa      9 9978 4565 

27 Arash Kaffashi 9 9923 3828 

28 Allana Karen Kawano 9 9692 3172 

29 a 01/07 João Antonio Prieto 9 9987 1529 

 
Art. 2º - Informar o telefone dos Assistentes de Gabinete desta Comarca, a saber:  

 
JUÍZOS ASSISTENTES TELEFONE 

1ª Vara Cível Juliana Bolognesi Trindade      (65) 9 9609-0619 

2ª Vara Cível Barbarah Rodrigues R. de Souza (65) 9 9604-6572 

3ª Vara Cível Sheila Conti 

Anderson Gomes Junqueira 

(65) 9 9968-9592 

(66) 9 9965-9161 

4ª Vara Cível Maryslainnee A. C. Figueira (65) 9 9602-0843 

5ª Vara Cível Carlly Eich Alves    (65) 9 9927-8768 
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Diego Ethan Nunes (65) 9 9646 8803 

(66) 9 9218-5277  

1ª Vara Criminal Ricardo Oliveira Lima (65) 9 9934-4655 

2ª Vara Criminal Pedro Mendes Ferreira 

Diogo Batista Carneiro  

(66) 9 9958 0109   

(65) 9 9642-7460 

Juizado Especial Poliana Fernandes Costa 

Glaucia Miranda Gruber 

     (66) 9 8438-3866 

(65) 9 9235-4989 

 
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 homologação.  

 
Publique-se. Cientifique-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.  

 
Tangará da Serra, 21 de Maio de 2018. 

 

FLÁVIO MALDONADO DE BARROS 
Juiz de Direito Diretor do Foro  
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                   ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 
 
 

PORTARIA Nº 034/2018/DF   
 

O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no 
uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc... 
  
CONSIDERANDO que a Portaria nº 724/18-DGTJ-PRES que suspende o expediente no âmbito do 
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso dia 25/06/18; 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1° - Retificar, em parte, a Portaria nº 027/2018/DF que estabelece a escala de plantão dos Juízes, 
Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça para o mês de Maio, a saber: 

 
 

          JUÍZES E GESTORES DO POLO 
 

DATA 
 

JUIZ SERVIDOR 

25/05 (12h) 
a 
28/05 (12h) 

Dr. João Filho de Almeida Portela 
(3ª Vara Barra do Bugres) 

 
Saulo Lessa de Souza 

 
 
 
                OFICIAIS DE JUSTIÇA   

 
DIA OFICIAL DE JUSTIÇA TELEFONE 

25 a 27 Ana Carolina Moggi 9 9922 4292 

 
 

Art. 2º - 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. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua homologação.  
Publique-se. Cientifique-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.  

 
Tangará da Serra, 25 de Maio de 2018. 

 

FLÁVIO MALDONADO DE BARROS 
Juiz de Direito Diretor do Foro  
 
 

Telefone do Plantão (65) 9 9237.3629 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA XAVANTINA 
 
 
 

PROVA DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR - DIREITO 

TJMT- NOVA XAVANTINA 
 

 

GABARITO DEFINITIVO 
 

 

1 - A 11 - B 21 - D 31 - D 
2 - D 12 - A 22 - A 32 - A 
3 - B 13 - C 23 - D 33 - B 
4 - A 14 - C 24 - C 34 - A 
5 - B 15 - C 25 - B 35- C 
6 - A 16 - A 26 - A 36 - A 
7 - D 17 - B 27 - D 37 - D 
8 - B 18 - D 28 - B 38 - D 
9 - C 19 - C 29 - B 39 - B 
10 - A 20 - A 30 - B 40 - A 

 

 

Nova Xavantina – MT, 29 de maio de 2018. 

 

 

ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA 
Juiz Diretor do Foro em Substituição 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA XAVANTINA 
 
 
 

PROVA DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL MÉDIO 

TJMT- NOVA XAVANTINA 

 
 

GABARITO DEFINITIVO 
 

 
1 - D 11 - D 21 - C 31 - D 
2 - B 12 - C 22 - A 32 - A 
3 - A 13 - A 23 - A 33 - D 
4 - C 14 - C 24 - C 34 - A 
5 - C 15 - B 25 - B 35 - C 
6 - A 16 - A 26 - D 36 - B 
7 - D 17 - A 27 - C 37 - C 
8 - C 18 - D 28 - C 38 - D 
9 - D 19 - B 29 - D 39 - B 
10 - A 20 - C 30 - A 40 - C 
 

Nova Xavantina – MT, 29 de maio de 2018. 

 

 

ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA 

Juiz Diretor do Foro em Substituição 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CAMPINÁPOLIS 
 
EDITAL Nº 03/2018-DF 
 
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA 
M.M. Juiz Substituto – Diretor do Fórum desta Comarca de Campinápolis, Estado de Mato 
Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc.. 
 
CONSIDERANDO a realização, no dia 27 de maio de 2018, do V Processo Seletivo para 
Recrutamento de Estagiários de Nível Médio na Comarca de Campinápolis-MT do ano de 
2018, 
 
RESOLVE: 
 
TORNAR PÚBLICO o Gabarito Preliminar da prova, em conformidade com o Edital n. 
001/2018-CA, de 03 de abril de 2018, disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico - MT n. 
10230. 

1. A  11. C   21. A   31. C   

2. D  12. B   22. B  32. C   

3. D 13. D   23. C   33. D   

4. B  14. D   24. A   34. D   

5. D  15. B    25. B   35. C   

6. B  16. C   26. B   36. A   

7. C  17. D   27. B   37. D   

8. A   18. D   28. B   38. B   

9. A   19. A   29. C   39. C   

10. C   20. D   30. A   40. B   

 
Observações: 
 
1. O candidato que pretender interpor recurso em relação ao Gabarito Preliminar da prova 
deverá apresentá-lo nos dias 04 e 05 de junho de 2018, no período das 12 às 18 horas 
(horário de Mato Grosso), na Central de Administração do Foro da Comarca de 
Campinápolis-MT, situado na Avenida Benone José Lourenço, n. 2160, Setor União, 
Campinápolis-MT; 
 
2. Ao interpor o recurso, o candidato deverá identificar-se em folha apartada das razões de 
recurso; 
 
3. Será indeferido o recurso em que o candidato tenha se identificado, por qualquer meio, no 
espaço reservado as razões recursais; 
 
4. Os recursos relativos a este processo seletivo serão analisados e decididos pela Comissão 
de Apoio ao V Processo Seletivo para recrutamento de estagiários do Tribunal de Justiça do 
Estado Mato Grosso; 
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5. Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e fundamentação clara, 
objetiva e consistente. 
 
6. Se do exame de recursos contra o Gabarito da prova objetiva resultar anulação de questão, 
a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, independente de terem 
recorrido. 
7. O Gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados, e as provas 
serão corrigidas de acordo com o Gabarito Definitivo; 
 
8. Se do exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a pontuação 
correspondente será creditada a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido; 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital. 
 
Campinápolis-MT, 29 de maio de 2018. 
 
Ítalo Osvaldo Alves da Silva 
Juiz Substituto  - Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 

P O R T A R I A  N.º 19/2018-DF 
 
O EXMO. SENHOR DR. CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR 
DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  
 
CONSIDERANDO o teor do Provimento nº 10/2016-CM que estabelece e normatiza o plantão 
regional no primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário deste Estado; 
CONSIDERANDO o teor da Sentença de Ref: 20, dos autos 813-77.2018.811.0078 - código 
108108, 
 
RESOLVE: 
 
Estabelecer a escala de plantões do mês de JUNHO/2018 como abaixo relacionado: 
 
JUÍZES, GESTORES/SERVIDORES E OFICIAIS DE JUSTIÇA 

DATA JUIZ(A) GESTOR(A) OFICIAL DE 
JUSTIÇA 

30/05/18 (19h) 
a 
04/06/18 (12h) 

Dr. Pedro Davi Benetti 
(1ª Vara Campo Novo do 
Parecis) 

Élcio Alves Ítalo Rodrigues 
da Cunha Neto 

08/06/18 (19h) 
a 
11/06/18 (12h) 

Dr. Cláudia Anffe Nunes da 
Cunha 
(2ª Vara Campo Novo do 
Parecis) 

Bárbara Sabioni V. Tenroller Antônio dos 
Santos 

15/06/18 (19h) 
a 
18/06/18 (12h) 

Dra. Leilamar Aparecida 
Rodrigues 
(2ª Vara Cível Tangará da 
Serra) 

Bruna Chagas Bizelli 
Francisco José 
Medeiros 
Menezes 

21/06/18 (19h) 
a 
25/06/18 (12h) 
 

Dr. Anderson Gomes Junqueira 
(3ª Vara Cível Tangará da 
Serra)  

Élcio Alves 
(21/06 a 23/06) 
Marlene Staut Romera  
(24/06 a 25/06) 

Ítalo Rodrigues 
da Cunha Neto 

29/06/18 (19h) 
a 
02/07/18 (12h) 

Dr. Marcos Terencio A. Pires 
(5ª Vara Cível)  

Marlene Staut Romera  
(01/07 a 02/07)  
Élcio Alves 
(29/06 a 30/06) 

Antônio dos 
Santos 

 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à E. Corregedoria Geral da Justiça, à 
Promotoria, Defensoria Pública e OAB/MT local. 
 
Sapezal/MT, 24 de maio de 2018. 
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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